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Wy¿sza Szko³a Bezpieczeñstwa i Ochrony
im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Warszawie

ROZMOWA PSYCHOLOGICZNA I TESTY PSYCHOLOGICZNE
JAKO METODY TWORZENIA OPINII BIEG£EGO S¥DOWEGO
W SPRAWACH O NIEWA¯NOÆ MA£¯EÑSTWA
WPROWADZENIE
Zgodnie z postanowieniami KPK z 1983 r.1, w trybuna³ach kocielnych w sprawach o stwierdzenie niewa¿noci ma³¿eñstwa powo³ywany jest bieg³y s¹dowy2,
który podczas badania stron procesowych stosuje takie metody, jak rozmowa psychologiczna i wywiad psychologiczny. Poza tym, w badaniach wykorzystuje tzw.
metody testowe i kwestionariusze, które s¹ istotne, ale nie zawsze konieczne.
Z tego te¿ wzglêdu mog¹ one stanowiæ czasami uzupe³nienie przeprowadzanych
badañ psychologicznych. Metody badawcze s³u¿¹ bieg³emu s¹dowemu tylko dla
1 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. promulgatus; Kodeks Prawa Kanonicznego. Przek³ad polski zatwierdzony przez Konferencjê Episkopatu, Pallotinum 1984 [dalej: KPK].
2 KPK z 1983 r. w Ksiêdze VII zatytu³owanej De processibus zamieci³ osiem kanonów
15141518 powiêconych bieg³emu s¹dowemu. Dowód z opinii bieg³ego w kanonicznym procesie
ma³¿eñskim nie stanowi ca³kowicie niezale¿nego dowodu, lecz wystêpuje w relacji do innych dowodów procesowych, czyli: owiadczenia stron, dowodu z dokumentów i zeznañ wiadków. W KPK
dowód z opinii bieg³ego s¹dowego jest wymieniony na czwartym miejscu, z tym, i¿ jego kolejnoæ
umieszczenia nie wiadczy o jego wa¿noci. Poza tym, KPK Jana Paw³a II w wielu miejscach
wypowiada siê na temat korzystania z pomocy bieg³ego s¹dowego. W oparciu o dyspozycjê kan.
228 § 2 KPK z 1983 r., bieg³ych s¹dowych okrela siê jako doradców odznaczaj¹cych siê odpowiedni¹ wiedz¹, roztropnoci¹ i uczciwoci¹ oraz zdolnoci¹ do tego, aby s³u¿yæ pomoc¹ pasterzom Kocio³a. Poza tym wprowadzenie zastosowania konsultacji w czasie procesu ma³¿eñskiego
domaga siê od sêdziego prowadz¹cego norma kan. 221 § 2. Od bieg³ych s¹dowych kan. 1095, n. 13
wymaga wyra¿enia opinii o niezdolnoci psychicznej stron procesowych. Por. A. Stankiewicz, Sêdzia i bieg³y w sprawach o niewa¿noæ ma³¿eñstwa z tytu³u niezdolnoci psychicznej, Ius Matrimoniale 5(1994), s. 55; L. Chiappetta, Il codice di diritto canonico, w: Commento giuridico pastorale,
t. 1, Napoli 1988, s. 636; R. Palestro, Le perizie, w: I mezzi di prova nelle causa matrimoniale
secondo la giurisprudenza rotale, Citta del Vaticano 1995, s. 172.
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rozstrzygniêcia postawionej w¹tpliwoci, natomiast fakt ich u¿ycia nie podnosi
wartoci wniosków koñcowych3. Istotne wydaje siê bowiem to, aby stosowane
przez eksperta s¹dowego metody badawcze ukazywa³y stan psychiczny badanego w perspektywie historycznej, a nie tylko jego sytuacjê aktualn¹4.
Kwesti¹ wymagaj¹c¹ wyjanienia jest sprawa zwi¹zana z warunkami, jakie
powinna spe³niaæ opinia bieg³ego s¹dowego5. Z pewnoci¹ opinia6 wydana przez
bieg³ego s¹dowego powinna byæ sporz¹dzona na pimie z motywacj¹ przedstawionych wniosków. Prawodawca kocielny wymaga, aby biegli wskazywali, na
podstawie jakich dokumentów albo jakich sposobów upewnili siê o to¿samoci
osób, rzeczy lub miejsc. Ponadto biegli s¹dowi powinni przedstawiæ rodzaj metody badawczej, a tak¿e wyjaniæ, w jaki sposób postêpowali w wykonaniu zleconego im zadania, jak równie¿, na jakich argumentach opierali swoje wnioski7.
3

Por. J.J. Garcia Failde, Nuevo derecho procesal canonico, Salamanca 1995, s. 192.
Por. W. Góralski, Zadania psychologa w sprawach o niewa¿noæ ma³¿eñstwa w wietle nowego prawa kanonicznego, Prawo Kanoniczne 29(1986)34, s. 266; G. Leszczyñski, Wartoæ dowodowa opinii bieg³ego w procesie o stwierdzenie niewa¿noci ma³¿eñstwa, Ius Matrimoniale
9/15(2004), s. 140.
5 Por. W. Góralski, Matrimonium facit consensus. Z orzecznictwa Roty Rzymskiej w sprawach
o niewa¿noæ ma³¿eñstwa z tytu³ów dotycz¹cych zgody ma³¿eñskiej (19841997),Warszawa 2000,
s. 22; B. Gianesin, Perizia e capacita consensuale nel matrimony canonico, Padova 1989, s. 43;
R.L. Burke, Canon 1095, 1° and 2°, w: Incapacity for Marriage. Jurisprudence and Interpretation,
red. R.M. Sable, Rome 1987, s. 137; I. Zuanazzi, Il rapporto tra giudice e perito la giurisprudenza
della Rota Romana, Il Diritto Ecclesiastico 104(1993), s. 146. Autorzy zgodni s¹ co do tego, ¿e
opinia bieg³ego s¹dowego powinna zawieraæ wyjanienia na temat perturbacji umys³owej i jej wp³ywu
na zachowanie siê strony procesowej. Po uzyskaniu takiej opinii sêdzia wyrabia sobie pewnoæ
moraln¹ dziêki dostarczeniu przez bieg³ego odpowiednich informacji na temat ewentualnego defektu wyra¿onego konsensu ma³¿eñskiego, co z pewnoci¹ jest niezbêdne podczas wyrokowania.
Tak wiêc opinia bieg³ego jest koniecznym instrumentem technicznym poznania rzeczywistoci ludzkiej w procesie poznania prawdy na temat konkretnej rzeczywistoci ma³¿eñskiej. Poza tym opinia
bieg³ego s¹dowego powinna okrelaæ naturê i ciê¿koæ perturbacji umys³owej, jak równie¿ przedstawiaæ wp³yw choroby umys³owej na zgodê ma³¿eñsk¹.
6 Por. Supremum Tribunal, Forum. A Review of Canon Law and Jurisprudence. Edited and
Published by The Maltese Ecclesiastical Tribunal 9(1998), s. 5157. Deklaracja Najwy¿szego Trybuna³u Sygnatury Apostolskiej z dnia 16 czerwca 1998 r. wyjania zagadnienie dotycz¹ce bieg³ego
s¹dowego. Z zapisów Deklaracji wynika, i¿ obecnoæ bieg³ego w procesie s¹dowym jest niezbêdna,
poza tylko przypadkiem, w którym anomalia jest oczywista (kan. 1680). W dokumencie podkrelono tak¿e, ¿e pomoc bieg³ego w sprawach o stwierdzenie niewa¿noci ma³¿eñstwa jest potrzebna, ale
nie dlatego, ¿e wskazuj¹ na to postanowienia kodeksowe, lecz z uwagi na to, i¿ z natury rzeczy
pomoc bieg³ego stanowi rodek dowodowy, z którego sêdzia kocielny nie mo¿e zrezygnowaæ, aby
móg³ wydaæ orzeczenie za niewa¿noci¹ ma³¿eñstwa. Zatem pomoc bieg³ego zgodnie z Deklaracj¹
jest konieczna, ale nie z tej racji, ¿e wymaga tego norma kan. 1680, lecz z uwagi na to, ¿e jest to
konieczne.
7 Kwesti¹, na któr¹ nale¿y zwróciæ uwagê, jest to, i¿ konkluzje i rozstrzygniêcia proponowane
przez bieg³ego s¹dowego dokonane zgodnie z zasadami naukowymi posiadanej specjalnoci nie
posiadaj¹ charakteru decyzji normatywnej, lecz naukowej, która nie mo¿e uprawomocniæ siê tak,
4
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1. ROZMOWA PSYCHOLOGICZNA
Przed podjêciem decyzji dotycz¹cej zastosowanej metody badawczej bieg³y
s¹dowy dokonuje szczegó³owej analizy zebranych w aktach sprawy informacji,
a potem dopiero wybiera tê metodê, która jego zdaniem bêdzie najbardziej skuteczna i do której bieg³y posiada najwiêksze zaufanie. I chocia¿ KPK z 1983 r. nie
okrela dok³adnie rodków, jakimi powinien pos³ugiwaæ siê bieg³y s¹dowy8, to
w praktyce najwa¿niejsze jest bezporednie badanie stron procesowych. Poprzez
kontakt osobisty ze stronami procesowymi bieg³y s¹dowy posiada mo¿liwoæ
odniesienia siê do wszystkich istotnych elementów sprawy, na których opiera swoj¹
opiniê. Z uwagi na to, wartociow¹ i zarazem przydatn¹ w kanonicznym procesie
ma³¿eñskim okazuje siê rozmowa psychologiczna9.
Nasuwa siê zatem pytanie, na czym polegaj¹ dzia³ania bieg³ego psychologa
lub psychiatry w kanonicznym procesie ma³¿eñskim? Zdaniem kanonistów, specyfika jego dzia³alnoci polega przede wszystkim na tym, ¿e zarówno bieg³y psycholog, jak i bieg³y psychiatra pracuje z drugim cz³owiekiem, którego okrelone
w³aciwoci psychiczne stanowi¹ przedmiot zadañ eksperymentalnych10. Bieg³y
s¹dowy, wykonuj¹c powierzone przez sêdziego zadania, wchodzi w bezporedni
kontakt psychiczny z badanymi stronami procesowymi11. Poza tym, nawi¹zanie
jak wyrok s¹dowy. Z uwagi na to, ekspertyza przedstawiona przez bieg³ego s¹dowego stanowi tylko
rodek dowodowy, który mo¿e podlegaæ kontroli swej prawdziwoci i zasadnoci naukowej ze strony
innych bieg³ych, jak równie¿ swobodnej ocenie sêdziowskiego kolegium orzekaj¹cego. Por. R. Kasyna, Pomoc bieg³ego w procesie o niewa¿noæ ma³¿eñstwa  kompetencje i znaczenie jego opinii,
Warmiñskie Wiadomoci Archidiecezjalne 33/I, II (1999), s. 98112.
8 Por. Z. Grocholewski, Sêdzia kocielny wobec ekspertyz neuropsychiatrycznych i psychologicznych. Rozwa¿ania nad ostatnim przemówieniem Ojca wiêtego w Rocie Rzymskiej, t³um. T. Pieronek, Prawo Kanoniczne 31(1988)34, s. 7598. Warto zwróciæ uwagê na kwestiê dotycz¹c¹ wymogów stawianych opinii bieg³ego s¹dowego w kanonicznym procesie ma³¿eñskim. Autor rozwin¹³
ten temat, wyjaniaj¹c, ¿e na podstawie swojego dowiadczenia stwierdza, i¿ lepsza jego zdaniem
jest opinia psychiatry, ni¿ psychologa. I pomimo tego, i¿ nie do koñca wyjani³, dlaczego bieg³y
psychiatra jest lepiej postrzegany w kanonicznym procesie ma³¿eñskim, to mo¿na tylko domylaæ
siê, ¿e prawdopodobnie chodzi o to, i¿ nieprawid³owy sposób aplikowania zasad psychologicznych
przez niektórych sêdziów kocielnych by³ niezgodny z zasadami antropologii chrzecijañskiej, co
w konsekwencji doprowadza³o do utraty zaufania do badañ psychologicznych i tym samym do ich
wyroków.
9 Por. W. Krupa, Zasady opracowywania opinii bieg³ego psychologa w sprawach o niewa¿noæ ma³¿eñstwa, Ius Matrimoniale 1(1996)67, s. 140; G. Leszczyñski, Wartoæ dowodowa , s. 145.
10 Por. J.J. Garcia Failde, Nuevo derecho , s. 194.
11 Por. E. Egan, The nullity of marriage forreason ofinsanity of lack of due discretion of judgement, Ephemerides Iuris Canonico 39(1983), s. 4249. Kwesti¹ zasadnicz¹ jest to, i¿ sêdzia kocielny zwraca uwagê na kilka istotnych elementów zawartych w opinii bieg³ego. Z pewnoci¹ najwa¿niejsz¹ spraw¹ jest rodzaj metody zastosowanej przez bieg³ego. Ponadto sêdzia sprawdza, czy faktycznie metoda ta jest naukowa, jak równie¿, czy wnioski bieg³ego odpowiadaj¹ kryteriom logicznym.
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mo¿liwie najlepszego kontaktu i stworzenie optymalnej atmosfery w toku przeprowadzanych badañ stanowi niezbêdny warunek uzyskania rzetelnych wyników
diagnostycznych. W zwi¹zku z tym, badaj¹c strony procesowe, ekspert s¹dowy
pos³uguje siê nie tylko zobiektywizowanymi metodami diagnostycznymi, jak np.
rozmow¹ psychologiczn¹, lecz anga¿uje swoj¹ osobowoæ, której aktywnoæ
wp³ywa na specyfikê aktywnoci badanych, a wiêc porednio na jakoæ uzyskiwanych wyników badañ12.
Rozmowa psychologiczna ze stronami procesowymi umo¿liwia bieg³emu
poznanie struktury ich dotychczasowego ¿ycia w ca³oci lub w wybranych okresach. Doprowadza do poznania celów i zadañ ¿yciowych, jak równie¿ sposobów
ich rozwi¹zywania oraz pewnych uwarunkowañ wp³ywaj¹cych na tok zdarzeñ.
Rozmowa psychologiczna jest tak¹ metod¹, dziêki której bieg³y s¹dowy posiada
mo¿liwoæ zbadania udzia³u stron procesowych w globalnej aktywnoci cz³owieka,
czyli aktywnoci psychicznej, a zw³aszcza podmiotowych wyznaczników, od których najbardziej bezporednio zale¿y to, co cz³owiek robi, a co zaniedbuje13. Z uwagi na to, rozmowa psychologiczna konieczna jest jako narzêdzie poznawcze14.
Istotn¹ spraw¹ jest, aby bieg³y s¹dowy, wyra¿aj¹c swoj¹ opiniê, w odniesieniu do zdolnoci strony procesowej do wa¿nego zawarcia ma³¿eñstwa, pozna³
w sposób wystarczaj¹cy terminologiê kanoniczn¹15. W przeciwnym przypadku
istnieje niebezpieczeñstwo b³êdnego rozumienia znaczenia terminów u¿ywanych
przez sêdziego i bieg³ego. Chodzi zw³aszcza o to, ¿e terminologia stosowana przez
prawo kanoniczne nie zawsze pokrywa siê z t¹, która jest charakterystyczna dla
Wa¿ne dla sêdziego s¹ tak¿e argumenty, na których opiera siê opinia bieg³ego. Z uwagi na to sêdzia
zawsze sprawdza, czy opinia wydana przez bieg³ego dotyczy faktów prawdziwych i s¹downie udowodnionych, a tak¿e, czy zosta³y przez bieg³ego sprawdzone zgromadzone materia³y w procesie,
jak równie¿, czy dokonano ewentualnej analizy badañ klinicznych. Sêdzia kocielny zwraca uwagê
tak¿e na inne okolicznoci oprócz ekspertyzy bieg³ego, które razem i ³¹cznie z ni¹ mog¹ prowadziæ
do uzyskania pewnoci moralnej co do niewa¿noci ma³¿eñstwa, albo mog¹ te¿ powodowaæ powa¿ne w¹tpliwoci, które uniemo¿liwiaj¹ wydanie pozytywnego wyroku.
12 Por. W. Krupa, Zasady opracowywania , s. 142.
13 Por. S. Gerstman, Rozmowa i wywiad w psychologii, Warszawa 1985, s. 102.
14 Por. J.M. Stanik, Etycznozawodowe problemy bieg³ego s¹dowego psychologa, w: Wiarygodnoæ i odpowiedzialnoæ psychologa jako eksperta, red. J. Brzeziñski, Lublin 1994, s. 220.
15 Por. E. Colagiovanni, Rilevanza giuridica del test psicodiagnostici nelle causa di nullita di
matrimonio, Monitor Ecclesiasticus 96(1991), s. 505517; J. Garci Failde, Psiquiatria y nulidad de
matrimonio, AnnuarioArgentino de Derecho Canonico 4(1997), s. 139. Autorzy podkrelaj¹, ¿e
w procesie kanonicznym o stwierdzenie niewa¿noci ma³¿eñstwa sêdzia kocielny sprawdza, czy
bieg³y s¹dowy uwzglêdni³ osi¹gniêcia naukowe, które przekonuj¹ o pewnoci (pewnoci moralnej
w sensie kanonicznym), a nie lune hipotezy albo teorie. Ponadto sêdzia kocielny sprawdza, jakie
jest u powo³anego bieg³ego s¹dowego pojêcie pewnoci, jak równie¿, czy jest ono ró¿ne od pojêcia
pewnoci moralnej, wymaganej do tego, aby sêdzia kocielny móg³ orzec ma³¿eñstwo za niewa¿ne.
W zwi¹zku z tym niektórzy autorzy wskazuj¹, ¿e nie mo¿e byæ uwa¿ane za pewne w sensie kanonicznym to, co bieg³y s¹dowy wskazuje, jako takie.
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takich dziedzin nauki, jak psychiatria czy psychologia16. Opinia sporz¹dzona przez
bieg³ego s¹dowego stanowi przede wszystkim odpowied na kwestie postawione
przez sêdziego kocielnego, które powinny doprowadziæ do tego, jak zreszt¹ ka¿dy inny dowód, do wyrobienia w umyle sêdziego moralnej pewnoci o s³usznoci lub nies³usznoci przed³o¿onego votum17. Doæ problematyczna wydaje siê
kwestia zwi¹zana z tym, czy bieg³y s¹dowy po z³o¿eniu pisemnej opinii ma obowi¹zek stawiaæ siê wobec sêdziego na przes³uchanie w celu ewentualnego wyjanienia wszystkich szczegó³ów, dotycz¹cych wykonywania przez niego zadania.
I chocia¿ przes³uchanie bieg³ego s¹dowego nie jest nakazem z mocy prawa18, to
jednak mo¿e zgodnie z prawem zostaæ nakazane decyzj¹ sêdziego19.
Na podstawie bezporedniej rozmowy, bieg³y s¹dowy w jednym z wyroków
trybuna³u kocielnego stwierdzi³, ¿e: po up³ywie wielu lat ma do czynienia
w p³aszczynie psychologicznej z zupe³nie innym cz³owiekiem, ni¿ w czasie zawierania ma³¿eñstwa20. W dalszej czêci opinii bieg³y podkreli³, i¿ badana stro16 Por. M. Stepulak, Dyspozycje etyczne bieg³ego psychologa, w: Kocielne Prawo Procesowe. Materia³y i Studia, red. A. Dziêga, t. 1, Lublin 1999, s. 97. Autor podkrela, i¿ bieg³y s¹dowy
powinien wiedzieæ, co to jest ma³¿eñstwo kanoniczne, a tak¿e, jakie s¹ jego cele i funkcje spo³eczne
oraz warunki konieczne do jego spe³nienia. Z tego te¿ wzglêdu, istotn¹ kwesti¹ jest zapoznanie siê
bieg³ego s¹dowego z systemem prawa kanonicznego, w odniesieniu do ma³¿eñstwa, poniewa¿ zupe³nie inna jest koncepcja uniewa¿nienia ma³¿eñstwa w prawie polskim, a inna w orzeczeniu niewa¿noci ma³¿eñstwa w prawie kanonicznym.
17 Por. J.M. Stanik, Etycznozawodowe , s. 223. Kwestie, które ma rozstrzygn¹æ bieg³y s¹dowy zawsze ustala sêdzia kocielny. Jednak¿e opinia bieg³ego nie mo¿e sprowadzaæ siê tylko do
przedstawienia sêdziemu krótkiego owiadczenia zawieraj¹cego konkluzje. Wszelkie wnioski przedstawione w opinii musz¹ byæ uzasadnione argumentami, które pochodz¹ z przeprowadzonych badañ,
jak równie¿ musz¹ wykazywaæ specjalistyczn¹ wiedzê bieg³egoeksperta i nabyte przez niego dowiadczenie. Opinia bieg³ego przedstawiona jest w formie pisemnej i zawiera trzy czêci. Pierwsza
czêæ zawiera ogólne informacje dotycz¹ce sprawy, przedmiotu badania, miejsca, czasu i przeprowadzonych czynnoci przez bieg³ego. Druga czêæ, tzw. faktograficzna w sposób rzeczowy i zrozumia³y
przedstawia badany przedmiot i zastosowan¹ w trakcie badania metodê badawcz¹. Trzecia czêæ
natomiast zawiera koñcowy wniosek z przeprowadzonego badania psychologicznego lub psychiatrycznego, a tak¿e wyjania przedstawiony przez Kolegium Sêdziowskie i analizowany przez powo³anego bieg³ego s¹dowego problem. Poza tym bieg³y s¹dowy, oceniaj¹c ca³y zebrany w sprawie
materia³ dowodowy w³¹cza w to swoje wywody i odpowiada na przedstawione przez sêdziego pytania.
18 Zgodnie z postanowieniem kan. 1574: Z pomocy bieg³ych nale¿y skorzystaæ, ilekroæ na
podstawie nakazu prawa lub sêdziego jest konieczne ich przes³uchanie i opinia, oparte na dowiadczeniu lub wiedzy, dla potwierdzenia jakiego faktu lub poznania prawdziwej natury jakiej rzeczy. Poza tym warto przypomnieæ dyspozycjê kan. 1577 § 3, wed³ug której: Sêdzia, po wys³uchaniu zdania samego bieg³ego, winien wyznaczyæ czas, w którym nale¿y dokonaæ przes³uchania i przedstawiæ opiniê.
19 Norma kan. 1578 § 3 stwierdza, i¿: Bieg³y mo¿e zostaæ wezwany przez sêdziego, by udzieli³ dalszych wyjanieñ, które wydaj¹ siê konieczne.
20 Wyrok z dnia 24 wrzenia 1986 r., Akta S¹du Metropolitalnego Warszawskiego [dalej:
ASMW], nr akt 126/84. Rozwa¿ana sprawa dotyczy³a mê¿czyzny, który bêd¹c niepe³noletnim zawar³ ma³¿eñstwo. By³ jedynakiem, a jego matka by³a w nim zakochana i traktowa³a go jak ma³e
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na procesowa w chwili zawierania ma³¿eñstwa przejawia³a g³êboko zaburzon¹
osobowoæ, a obecnie po latach na skutek ró¿nych dowiadczeñ zmieni³a swoje
postêpowanie21. W innej sprawie bieg³y s¹dowy w wykonaniu powierzonego mu
zadania procesowego na pocz¹tku dokona³ analizy zebranego materia³u dowodowego w celu odpowiedniego doboru pytañ i ich rozk³adu. Potem wybra³ metodê, która wydaje siê najbardziej skuteczna i najczêciej wykonywana, czyli rozmowê psychologiczn¹ polegaj¹c¹ na bezporednim badaniu stron procesowych22.
W wyniku przeprowadzonej rozmowy psychologicznej ze stronami procesowymi ekspert s¹dowy wyjani³, ¿e jedna ze stron prezentuje istotne negatywne cechy osobowoci, a mianowicie brak trwa³ych zwi¹zków uczuciowych i ³atwe
uleganie na³ogom23.
W procesach o stwierdzenie niewa¿noci ma³¿eñstwa rozpatrywanych w trybuna³ach kocielnych nie zawsze mo¿na przeprowadziæ bezporednie badanie strony procesowej z uwagi na jej niestawiennictwo24. Dotyczy to zw³aszcza tych procesów, gdzie strona pozwana ma trudnoci we wspó³¿yciu intymnym ze stron¹
powodow¹ z racji zaburzeñ seksualnych25. W tej sprawie korzystna okaza³a siê
dziecko. Nie mia³ w³asnego zdania, a wiadkowie okrelali go jako maminsynka ca³kowicie uzale¿nionego od rodziców, a zw³aszcza od matki. Z ¿on¹ nie potrafi³ stworzyæ odrêbnej wspólnoty
ma³¿eñskiej. Dochodzi³o do tego, i¿ zarobione pieni¹dze przekazywa³ matce, a nie ¿onie. Ma³¿eñstwo przetrwa³o tylko kilka miesiêcy.
21 Por. tam¿e.
22 Por. Wyrok z dnia 12 padziernika 1988 r. ASMW, nr akt 244/85. Sprawa dotyczy³a mê¿czyzny, który by³ wychowywany przez matkê i wrogo nastawiony do ojca. W wieku 16 lat zacz¹³
nadu¿ywaæ alkoholu. Przed lubem mia³ opiniê chuligana. Podczas krótkiego trwania ma³¿eñstwa
codziennie przychodzi³ do domu pod wp³ywem alkoholu, ponadto prowadzi³ podwójne ¿ycie, mia³
¿onê i kochankê. Trzy miesi¹ce przed urodzeniem dziecka zerwa³ wspólnotê ma³¿eñsk¹. Potem by³
w nastêpnym zwi¹zku i postêpowa³ podobnie. Nadu¿ywa³ alkoholu, znêca³ siê nad ¿on¹ cywiln¹
i mia³ kochankê.
23 Por. tam¿e.
24 Por. Wyrok z dnia 7 maja 1999 r., Akta S¹du Biskupiego Lubelskiego [dalej: ASBL], nr akt
2996. W tej sprawie stron¹ pozwan¹ by³ mê¿czyzna, który nie stawi³ siê do trybuna³u kocielnego
na badanie przeprowadzane przez bieg³ego s¹dowego. O pozwanym w m³odoci mówiono, ¿e jest
samotnikiem. W tym czasie prze¿ywa³ kompleks ni¿szoci w stosunku do kobiet. Przed zawarciem
ma³¿eñstwa kompleks pozwanego przerodzi³ siê w chêæ rekompensaty psychicznej. Polega³o to na
zaliczaniu kobiet. Pod wzglêdem seksualnym kobieta stanowi³a dla niego rzecz, która dawa³a mu
chwilow¹ przyjemnoæ. Rozkochiwa³ kobiety w sobie, a póniej je porzuca³. W czasie procesu
powódka i wiadkowie potwierdzili, ¿e pozwany wspó³¿y³ z kilkoma kobietami. Dodali tak¿e, ¿e
nie nadawa³ siê do stworzenia wspólnoty ¿ycia ma³¿eñskiego. Poza tym w ma³¿eñstwie wyklucza³
posiadanie potomstwa, traktuj¹c posiadanie dzieci jako g³upotê.
25 Por. Wyrok z dnia 8 lipca 2007 r., ASMW, nr akt 24075. W tej sprawie powódka opisa³a
zachowania pozwanego, u którego istnia³ poci¹g homoseksualny. Pozwany wydawa³ siê cz³owiekiem nieodpowiedzialnym, bowiem jednego dnia potrafi³ wydaæ ca³e swoje wynagrodzenie na alkohol. Nie troszczy³ siê o dom, zaniedbywa³ tak¿e swoj¹ pracê zawodow¹, czêsto zmienia³ miejsce
pracy. Sk³onnoci homoseksualne powódka zauwa¿y³a dopiero po trzech miesi¹cach od zawarcia
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rozmowa z jedn¹ ze stron procesowych. Kolegium Sêdziowskie uzna³o przedstawion¹ ekspertyzê bieg³ego za poprawn¹, pomimo braku badania bezporedniego
strony pozwanej. Prawdopodobnie strona pozwana unika³a kontaktów ze specjalistami, bowiem uwa¿a³a, ¿e zostanie le oceniona26.
W jednym z wyroków, w konkluzji bieg³ego psychologa, podkrelono ukierunkowanie na poszukiwanie schorzenia27. Powo³any ekspert s¹dowy dokona³
analizy zebranego materia³u dowodowego oraz wykona³ bezporednie badanie
stron procesowych. Wyjani³ równie¿ agresywne zachowania jednej ze stron procesowych, uznaj¹c to za przejaw osobowoci nieprawid³owej. W swojej diagnozie w istotny sposób zawêzi³ pojêcie nieprawid³owoci tylko do typu osobowoci
antysocjalnej (psychopatycznej), co nie wyczerpuje wszelkich nieprawid³owoci
powoduj¹cych niezdolnoæ osoby do podjêcia istotnych obowi¹zków ma³¿eñskich.
W wielu orzeczeniach wydanych przez trybuna³y kocielne, w których stwierdzono niewa¿noæ zawartego zwi¹zku ma³¿eñskiego, zwrócono uwagê na walor
wydanej opinii bieg³ego psychologa lub psychiatry. W wyrokach zaznaczono tak¿e, ¿e ekspertyzy przedstawione przez bieg³ychekspertów zosta³y opracowane
na podstawie analizy materia³u dowodowego, czyli zeznañ stron procesowych
i wiadków oraz rozmowy psychologicznej ze stronami procesowymi28.
W niektórych wyrokach opinia bieg³ego s¹dowego mog³a byæ zbyteczna, ale
tylko pod warunkiem, ¿e zgromadzony materia³ dowodowy w pe³ni udowodni³by
niezdolnoæ jednej ze stron procesowych do podjêcia istotnych obowi¹zków ma³lubu. Gdy dochodzi³o do wspó³¿ycia, to ze strony pozwanego nie by³o widaæ uczucia, poniewa¿
powódkê traktowa³ jak przyjaciela. Dosz³o do tego, ¿e powódka nabra³a do niego wstrêtu. Pozwany
w swoim zeznaniu przyzna³, ¿e poci¹g homoseksualny rozwija³ siê u niego stopniowo, a na ma³¿eñstwo zdecydowa³ siê szczególnie pod wp³ywem presji ze strony rodziców. Poza tym, z ma³¿eñstwa
wyklucza³ potomstwo. Do mieszkania sprowadza³ m³odych ch³opców i w noc polubn¹ zaleca³ siê
do m³odego mê¿czyzny na weselu.
26 Por. M. Stepulak, Problemy etycznozawodowe bieg³ego psychologa w trybuna³ach kocielnych, w: Poradnictwo psychologicznoreligijne, red. J. Makselon, Kraków 2001, s. 81.
27 Por. Wyrok z dnia 17 listopada 1996 r., ASMW, nr akt 17556. W tej sprawie powódka
opisa³a pozwanego, jako cz³owieka dopuszczaj¹cego siê zdrad i niezdolnego do nawi¹zania d³ugotrwa³ych zwi¹zków interpersonalnych. Przed zawarciem ma³¿eñstwa pozwany wspó³¿y³ z niepe³noletni¹ dziewczyn¹. Po zawarciu ma³¿eñstwa nic w jego ¿yciu siê nie zmieni³o, bowiem nadal
spotyka³ siê z innymi kobietami. Dosz³o do tego, ¿e w czasie trwania ma³¿eñstwa urodzi³o mu siê
dziecko nielubne. Pozwany za zarzuca³ powódce zdrady, chocia¿ sam by³ niewierny. Dochodzi³o
do awantur i k³ótni, podczas których znêca³ siê nad ¿on¹. Nie mia³ do niej ¿adnego szacunku, ci¹gle
ubli¿a³ jej, nawet j¹ bi³. Ma³¿eñstwo przetrwa³o dwa lata.
28 Por. Wyrok z dnia 2 marca 1985 r., ASMW, nr akt 97/83; Wyrok z dnia 17 stycznia 1991 r.,
ASMW, nr akt 28/89; Wyrok z dnia 26 lipca 1997 r., ASMW, nr akt 16422; Wyrok z dnia 7 listopada
2001 r., ASMW, nr akt 328 WPR; Wyrok z dnia 24 lutego 2004 r., ASMW, nr akt 471 WPR; Wyrok
z dnia 24 czerwca 2009 r., ASMW, nr akt 2340; Wyrok z dnia 30 stycznia 1990 r., ASBL, nr akt
3266; Wyrok z dnia 21 wrzenia 1993 r., ASBL, nr akt 3387; Wyrok z dnia 7 grudnia 1996 r., ASBL,
nr akt 3471; Wyrok z dnia 16 maja 1998 r., ASBL, nr akt 3598.
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¿eñskich z powodu uzale¿nienia od alkoholu29. Z analizy sprawy rozpatrywanej
przez trybuna³ kocielny30 wynika, ¿e jedna ze stron procesowych nie przejawia³a
zaburzeñ przed zawarciem ma³¿eñstwa, dlatego te¿ zadaniem bieg³ego s¹dowego
mia³a byæ odpowied na pytanie, co by³o przyczyn¹ zaburzeñ i sk¹d wziê³y siê
problemy z alkoholem oraz z zaburzon¹ sfer¹ emocjonaln¹? Bieg³y s¹dowy wyjani³, ¿e pozwany nie by³ wiadomy stanu swojej osobowoci, ani jego najbli¿sza
rodzina, a tym bardziej kandydatka na partnera ¿yciowego. Bieg³y doda³ tak¿e,
¿e poza stwierdzeniem: lubi³ czasem wypiæ, znalaz³ równie¿ fakty przedlubne
na potwierdzenie faktycznego uzale¿nienia od alkoholu31.
W innych wyrokach natomiast Kolegium Sêdziowskie zaznaczy³o, ¿e opinia
bieg³ego psychologa uwzglêdni³a szerszy kontekst rozwoju jednostki, a nie tylko
aspekt psychologiczny32. Ogromnie wa¿n¹ spraw¹ okaza³a siê bezporednia rozmowa bieg³ego s¹dowego ze stron¹ procesow¹, która doprowadzi³a do uzyskania
odpowiedzi na pytanie, czy w chwili zawierania zwi¹zku ma³¿eñskiego posiada³a
ona osobowoæ dojrza³¹ do ma³¿eñstwa? I chocia¿ dowodzenie w takich sprawach jest niezmiernie trudne, to od bieg³ego s¹dowego nale¿y wymagaæ w tym
przypadku, w miarê mo¿liwoci, dok³adnego opisu cech osobowoci badanej osoby
z okresu zawierania ma³¿eñstwa oraz wyjanienia w¹tpliwoci, czy istnieje zwi¹zek miêdzy tymi cechami osobowoci a póniejszymi postawami charakterystycznymi dla uzale¿nienia alkoholowego33.
W jednym z wyroków wydanych przez trybuna³ kocielny zaznaczono, i¿ w
czasie bezporedniej rozmowy bieg³ego s¹dowego ze stron¹ procesow¹ ujawni³y
siê fakty z okresu przed zawarciem ma³¿eñstwa, które wiadcz¹ o istnieniu uzale¿nienia w fazie ukrytej. Poza tym, wskazano okolicznoci, które potwierdza³y
jednoznacznie istnienie u strony procesowej elementów osobowoci proalkoholowej w czasie zawierania ma³¿eñstwa, a tak¿e ich zwi¹zek z aktualnym uzale¿29

Por. W. Krupa, Problematyka sêdziowskiej oceny opinii bieg³ego psychologa, w: Kocielne
Prawo Procesowe. Materia³y , s. 62.
30 Por. Wyrok z dnia 23 lipca 1999 r., ASBL, nr akt 3247. Z analizowanej sprawy wynika, i¿
u pozwanego stwierdzono zupe³ny brak kontroli w u¿ywaniu alkoholu. Powódka twierdzi³a, ¿e nie
by³a wiadoma tego, co to jest choroba alkoholowa, tak wiêc nie wiedzia³a o nadu¿ywaniu alkoholu
przez narzeczonego. Myla³a, ¿e jest to okres przejciowy zwi¹zany z k³opotami finansowymi narzeczonego i uzna³a, ¿e po lubie wszystko u³o¿y siê dobrze i ¿e mi³oæ pomo¿e w rozwi¹zaniu tego
problemu. Ponadto dosz³o do tego, ¿e z racji uzale¿nienia od alkoholu pozwany nie by³ w stanie
podj¹æ istotnego obowi¹zku ma³¿eñskiego, jakim jest wspó³¿ycie. Poza tym u pozwanego ujawni³
siê negatywny stosunek do posiadania potomstwa.
31 Por. tam¿e.
32 Por. Wyrok z dnia 4 lipca 1992 r., ASBL, nr akt 2275; Wyrok z dnia 29 wrzenia 1997 r.,
ASBL, nr akt 2681; Wyrok z dnia 9 lutego 1995 r., ASMW, nr akt 16905; Wyrok z dnia 18 maja
1999 r., ASMW, nr akt 67 WPR; Wyrok z dnia 14 listopada 2003 r., ASMW, nr akt 20231; Wyrok
z dnia 3 czerwca 2008 r., ASMW, nr akt 23540.
33 Por. W. Krupa, Zasady opracowywania , s. 147.
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nieniem alkoholowym obserwowanym w ma³¿eñstwie oraz z rozpadem zwi¹zku
ma³¿eñskiego34.
Na temat znaczenia opinii bieg³ego s¹dowego mo¿na by by³o przytoczyæ wiele
sformu³owañ zawartych w wyrokach trybuna³ów kocielnych. Bywaj¹ takie sprawy, w których up³yn¹³ d³ugi czas od zawarcia ma³¿eñstwa do chwili prowadzenia
sprawy35. W zwi¹zku z tym, nasuwa siê w¹tpliwoæ dotycz¹ca tego, czy w takiej
sytuacji ma sens powo³ywanie bieg³ego s¹dowego? Poza tym, powstaje nastêpne
pytanie, a mianowicie, czy po up³ywie wielu lat od zerwania wspólnoty ma³¿eñskiej i w efekcie maj¹c do czynienia w p³aszczynie psychologicznej z zupe³nie
innym cz³owiekiem, ni¿ w czasie zawierania ma³¿eñstwa, badanie stron procesowych przez bieg³ego s¹dowego jest w takiej sytuacji konieczne?
Z analizy jednego z wyroków s¹dowych wynika odpowied na przedstawione w¹tpliwoci, poniewa¿ w tej konkretnej sprawie bieg³y psycholog, dziêki swojej wiedzy i dowiadczeniu, analizuj¹c zebrany materia³ dowodowy wskaza³ istotne
elementy, które zaistnia³y w ¿yciu stron procesowych36. Poza tym, podczas bezporedniej rozmowy ze stronami procesowymi, zauwa¿y³ nowe elementy, do któ34 Por. Wyrok z dnia 19 sierpnia 2000 r., ASBL, nr akt 3004. Z analizowanej sprawy wynika,
¿e nadu¿ywanie alkoholu powoduje zmiany psychiczne i somatyczne. Siêgaj¹c po alkohol, pozwany traktowa³ to, jako rodek ³agodz¹cy napiêcia, a picie stawa³o siê dla niego sposobem na ¿ycie.
Wynika z tego, ¿e niedojrza³oæ pozwanego spowodowa³a to, i¿ wybra³ on picie alkoholu jako
rozwi¹zanie problemów ¿yciowych. Dosz³o do tego, i¿ nast¹pi³o os³abienie s¹du praktycznego w
wyniku, jak to podkreli³ bieg³y s¹dowy, rozdwiêku pomiêdzy wewnêtrznym wiatem fikcji a
rzeczywistoci¹. Ponadto uzale¿nienie od alkoholu po³¹czone by³o ze zdradami i to z wieloma
kobietami. Pozwany nie by³ w stanie zapanowaæ nad popêdem seksualnym, co utrudnia³o ¿ycie
ma³¿eñskie.
35 Por. Wyrok z dnia 14 wrzenia 1998 r., ASBL, nr akt 2684. W sprawie dotycz¹cej uzale¿nienia pozwanego od narkotyków mo¿na wywnioskowaæ, ¿e osoba taka nie jest w stanie zawi¹zaæ
przymierza ma³¿eñskiego. Pozwany nie potrafi³ nawi¹zaæ g³êbszych wiêzów uczuciowych, poniewa¿ narkotyki postawi³ na pierwszym miejscu, z tego te¿ wzglêdu nie by³ w stanie podj¹æ i wype³niæ obowi¹zków wynikaj¹cych z dobra ma³¿onków. Pozwany nie dawa³ oparcia powódce, dochodzi³o nawet do wystêpowania agresji w stosunku do powódki. Inn¹ wa¿n¹ kwesti¹ by³o to, i¿ pozwany nie by³ zainteresowany posiadaniem potomstwa, bowiem stwierdzi³, ¿e: nie interesuje mnie
to zupe³nie. Pozwany nie by³ w stanie podj¹æ ¿adnego istotnego obowi¹zku wynikaj¹cego z sakramentu ma³¿eñstwa. Bieg³y psycholog potwierdzi³, ¿e pozwany, bêd¹c uzale¿nionym od narkotyków, ¿y³ we w³asnym wiecie, a zawarcie ma³¿eñstwa nic nie wnosi³o w jego ¿ycie, bowiem powódkê traktowa³, jak powietrze.
36 Por. Wyrok z dnia 3 czerwca 2007 r., ASMW, nr akt 24539. W sprawie chodzi³o o uzale¿nienie pozwanego od kokainy. Do zawarcia ma³¿eñstwa nak³oni³a pozwanego matka, która myla³a,
¿e zawarcie ma³¿eñstwa zmieni co w ¿yciu syna. Jednak¿e dzia³anie kokainy mia³o negatywny
wp³yw na pozwanego, bowiem wywo³ywa³a u niego urojenia natury erotycznej do tego stopnia, ¿e
nie by³ on w stanie opanowaæ popêdu p³ciowego. Pozwany by³ agresywny i egoistyczny, a przede
wszystkim nie nastawiony na drug¹ osobê. Nie by³ w stanie sprostaæ wymaganiom ¿ycia ma³¿eñskiego, jak równie¿ nie by³ w stanie nawi¹zaæ g³êbszych i trwa³ych wiêzi interpersonalnych z racji
uzale¿nienia narkotycznego.
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rych sêdzia kocielny nigdy nie doszed³by z racji braku wiedzy specjalistycznej 
psychologicznej. Powo³any bieg³y s¹dowy, na podstawie ustalonych wyników
badañ, rozpozna³ u pozwanego klasyczne symptomy pierwszej fazy uzale¿nienia
od narkotyków i stwierdzi³, ¿e jego zachowania przedlubne zosta³y wiadomie
ukryte37. Podobna sytuacja mia³a miejsce w sprawie o niewa¿noæ ma³¿eñstwa,
gdzie przedstawiono kwestiê sêdziowskiej oceny opinii bieg³ego psychologa dotycz¹cej momentu przeprowadzenia bezporedniego badania stron procesowych,
czyli rozmowy psychologicznej, do której dosz³o kilka lat po lubie, a potem elementu istotnego dla rozstrzygniêcia sprawy, czyli chwili zawierania ma³¿eñstwa38.
W wyroku trybuna³u kocielnego podkrelono, i¿ dowód z opinii bieg³ego psychologa okreli³ niemo¿liwoæ kontynuowania ¿ycia ma³¿eñskiego i rodzinnego
stron procesowych.
W wielu sentencjach wyroków trybuna³ów kocielnych podkrelano, ¿e bieg³y
psycholog dokona³ analizy materia³u dowodowego, jak równie¿ przeprowadzi³
rozmowê psychologiczn¹ z ka¿d¹ ze stron procesowych39. W jednej ze spraw Kolegium Sêdziowskie, korzystaj¹c z ekspertyzy bieg³ego s¹dowego, podkreli³o jej
szczególny walor, tzn. ¿e zosta³a ona opracowana na podstawie przeprowadzonych
bezporednich badañ pozwanego40. Trybuna³ kocielny potwierdzi³ przydatnoæ
kontaktu bieg³ego psychologa ze stron¹ procesow¹, gdy¿ uzyska³ dodatkowe i interesuj¹ce informacje na temat zachowañ i stanów emocjonalnych badanego.
W innym wyroku trybuna³u kocielnego zaznaczono, ¿e natura anomalii zosta³a stwierdzona nie na podstawie zebranego materia³u dowodowego, lecz na
37

Por. tam¿e.
Por. Wyrok z dnia 17 lutego 2001 r., ASBL, nr akt 3048. Sprawa dotyczy uzale¿nienia od
narkotyków u pozwanego, który w okresie m³odocianym zacz¹³ stosowaæ rodki odurzaj¹ce  pocz¹tkowo, jak t³umaczy³, tylko dla zabawy i wywo³ania stanu euforii. W wyniku uzale¿nienia, które
pog³êbia³o siê podczas trwania ma³¿eñstwa, nast¹pi³o zaburzenie relacji interpersonalnych. Bieg³y
s¹dowy na podstawie dokumentacji lekarskiej i zeznañ zarówno pozwanego, jak i powódki stwierdzi³, ¿e w wyniku uzale¿nienia strona obci¹¿ona na³ogiem posiada osobowoæ wypaczon¹, nie jest
w stanie zapewniæ sobie utrzymania i sprostaæ wymaganiom ¿ycia ma³¿eñskiego. Ponadto bieg³y
podkreli³, i¿ pomimo tego, ¿e narkotyki wywo³uj¹ ró¿ne skutki psychiczne, to z pewnoci¹ u pozwanego powoduj¹ niezdolnoæ do podjêcia odpowiedzialnoci za siebie i drug¹ osobê. Objawy te
powoduj¹, i¿ o pozwanym mo¿na powiedzieæ, ¿e jest niezrównowa¿ony psychopatycznie.
39 Por. Wyrok z dnia 18 stycznia 1991 r., ASBL, nr akt 1822; Wyrok z dnia 22 sierpnia 1999 r.,
ASBL, nr akt 3156; Wyrok z dnia 30 marca 1995 r., ASMW, nr akt 16631; Wyrok z dnia 24 maja
1997 r., ASMW, nr akt 17434; Wyrok z dnia 6 padziernika 2002 r., ASMW, nr akt 20679; Wyrok
z dnia 6 grudnia 2006 r., ASMW, nr akt 21430.
40 Por. Wyrok z dnia 19 lipca 2005 r., ASMW, nr akt 22375. Sprawa dotyczy³a pozwanego,
który w m³odoci przeszed³ uraz g³owy i z tego powodu znalaz³ siê w szpitalu. Zeznania powódki
wskazuj¹ na to, i¿ pozwany podczas trwania ma³¿eñstwa nadu¿ywa³ alkoholu, bi³ j¹ i maltretowa³.
Potwierdzaj¹ to równie¿ wiadkowie, którzy dodali, ¿e pozwany podpali³ stodo³ê z zemsty, ale
zosta³ zwolniony z wiêzienia z powodu choroby g³owy. Bieg³y s¹dowy wyda³ opiniê, ¿e u pozwanego rozpocz¹³ siê proces, zw. alkoholizmem na³ogowym.
38
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podstawie badania, czyli rozmowy psychologicznej przeprowadzonej przez bieg³ego s¹dowego41. Ekspertpsycholog w swoim bezporednim badaniu ukierunkowa³ siê na poszukiwanie schorzenia, wskazuj¹c: ¿e na podstawie zebranych
materia³ów nie mo¿na stwierdziæ, aby strona pozwana cierpia³a na chorobê psychiczn¹ czy niedorozwój umys³owy42. I chocia¿ podczas rozmowy psychologicznej bieg³y s¹dowy zauwa¿y³ u pozwanej zachowania agresywne, co mo¿na
uznaæ za przejaw osobowoci nieprawid³owej, to w istotny sposób zawêzi³ pojêcie nieprawid³owoci tylko do typu osobowoci antysocjalnej (psychopatycznej), co z pewnoci¹ nie wyczerpuje katalogu nieprawid³owoci powoduj¹cych
niezdolnoæ osoby do podjêcia istotnych obowi¹zków ma³¿eñskich.
W tym miejscu nale¿y poczyniæ uwagê, ¿e dla wartoci dowodowej opinii
bieg³ego istotne znaczenie posiada nie tyle informacja o rodzaju zastosowanej
metody badawczej, ile przede wszystkim to, czy bieg³y mia³, czy te¿ nie mia³
mo¿liwoci bezporedniego kontaktu ze stron¹ lub stronami43, o czym wiadcz¹
uwagi zamieszczone w wielu wyrokach trybuna³ów kocielnych44. Opinia bieg³ego s¹dowego w kanonicznym procesie ma³¿eñskim pozwala na odró¿nienie tego,
co jest prawdziwe, od tego, co jest fa³szywe w procesie, jak równie¿ wyjania
wszelkie zaistnia³e w¹tpliwoci45. I w³anie z uwagi na to, podkrela siê w wyrokach trybuna³ów kocielnych znaczenie bezporedniego badania psychologicznego, jako specyficznego rodka dowodowego, który jest instrumentem technicznym w poznawaniu rzeczywistoci ma³¿eñskiej.
W uzasadnieniach wyroków trybuna³ów kocielnych mo¿na znaleæ wyjanienie, czy opinia bieg³ego psychologa mia³a udzieliæ fachowej odpowiedzi na
pytanie, czy istniej¹ce u strony procesowej zaburzenie sfery emocjonalnej mog³o
41

Por. Wyrok z dnia 29 sierpnia 2004 r., ASMW, nr akt 20935. Pozwana z rozpoznan¹ osobowoci¹ psychopatyczn¹ by³a jedynaczk¹. Po zawarciu ma³¿eñstwa nadu¿ywa³a alkoholu, nie dba³a
o mê¿a, jak równie¿ nie podejmowa³a pracy zawodowej i nie wype³nia³a obowi¹zków, które nale¿¹
do ¿ony. Poza tym przez kilka dni potrafi³a nie odzywaæ siê do mê¿a. W takim stanie ma³¿eñstwo
przetrwa³o dwa lata. W klika dni po lubie przesta³a dochowywaæ mê¿owi wiernoci, zdradza³a go
nawet z jego koleg¹. Posiada³a bezosobowy stosunek do wspó³¿ycia fizycznego, stwierdzi³a podczas rozmowy z bieg³ym s¹dowym, ¿e jej nie sprawia ró¿nicy, z kim wspó³¿yje. wiadkowie
okrelili pozwan¹, jako osobê lekkomyln¹, egoistkê, pust¹, nerwow¹ i leniw¹.
42 Por. tam¿e.
43 Por. W. Krupa, Problematyka sêdziowskiej , s. 58.
44 Por. Wyrok z dnia 30 kwietnia 1992 r., ASBL, nr akt 1483; Wyrok z dnia 14 maja 1996 r.,
ASBL, nr akt 1936; Wyrok z dnia 7 wrzenia 2001 r., nr akt 3149; Wyrok z dnia 28 stycznia 1987 r.,
ASMW, nr akt 14/95; Wyrok z dnia 3 czerwca 1990 r., ASMW, nr akt 471/88; Wyrok z dnia 12
listopada 1994 r., ASMW, nr akt 16451; Wyrok z dnia 4 grudnia 1999 r., ASMW, nr akt 19564;
Wyrok z dnia 16 lipca 2005 r., nr akt 20774. Wyrok z dnia 15 maja 2009 r., ASMW, nr akt 24291.
45 Por. M.Z. Stepulak, Osobowy wymiar ma³¿eñstwa kanonicznego jako punkt odniesienia
w pracy bieg³ego psychologa, Ius Matrimoniale 8(2003), s. 183; S. Steuden, Zadania psychologa
w sprawach o stwierdzenie niewa¿noci ma³¿eñstwa, w: Psychologia pastoralna, red. Z. P³u¿ek,
Kraków 2000, s. 221.
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mieæ ograniczony, czy te¿ destrukcyjny wp³yw na jej zdolnoci poznawcze, krytyczne oraz wolitywne, czy te¿ nie? W konkluzji jednego z wyroków bieg³y s¹dowy uzna³, ¿e skoro jedna ze stron procesowych nie zg³osi³a siê na rozmowê psychologiczn¹, czyli na badanie bezporednie, to analiza struktury psychicznej tylko jednego z ma³¿onków mog³aby okazaæ siê b³êdna i nie wskazywaæ prawdziwego
obrazu istniej¹cego zaburzenia46.
Na uwagê zas³uguj¹ wyroki s¹dów kocielnych, w których opinia bieg³ego
s¹dowego z ca³kowit¹ pewnoci¹ moraln¹ opowiada siê za niezdolnoci¹ strony
procesowej do podjêcia istotnych obowi¹zków ma³¿eñskich z przyczyn natury
psychicznej. W jednej z analizowanych spraw istotn¹ kwesti¹ by³o uzyskanie
odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytanie: jakie zaburzenie osobowoci uniemo¿liwia
stronie procesowej podjêcie istotnych obowi¹zków ma³¿eñskich? Odpowiedzi na
to pytanie udzieli³ powo³any przez trybuna³ kocielny bieg³y s¹dowy, który w oparciu o zebrany materia³ dowodowy zawarty w aktach sprawy, a przede wszystkim
w oparciu o opiniê Rodzinnego Orodka DiagnostycznoKonsultacyjnego, a tak¿e
przeprowadzon¹ rozmowê psychologiczn¹, wyjani³, i¿ u jednej ze stron procesowych zauwa¿y³ wiele cech typowych dla osobowoci nieprawid³owej, jak: niezdolnoæ do wiêzi uczuciowych, brak poczucia winy, odpowiedzialnoci, a przede
wszystkim autodestrukcyjny styl ¿ycia47.
W aktach kolejnej sprawy rozpatrywanej przez trybuna³ kocielny znalaz³a
siê specjalistyczna opinia wydana przez Rodzinny Orodek DiagnostycznoKonsultacyjny, sk³adaj¹cy siê z zespo³u, w sk³ad którego wchodzili zarówno psycholog,
46 Por. Wyrok z dnia 18 lutego 1998 r., ASBL, nr akt 2107. Pozwany nie zg³osi³ siê na badanie
bieg³ego s¹dowego, jednak¿e na podstawie zeznañ powódki oraz wiadków mo¿na stwierdziæ, ¿e pozwany by³ pod silnym wp³ywem swoje matki i siostry. Dostawa³ od nich instrukcje, jak ma postêpowaæ
z ¿on¹, a przede wszystkim, jak ma j¹ podporz¹dkowaæ. Pozwany by³ chwiejny emocjonalnie i z tego te¿ wzglêdu ma³¿eñstwo przetrwa³o tylko piêæ miesiêcy. Podczas trwania ma³¿eñstwa kilka razy
odchodzi³ od powódki bez podania przyczyny. Na podstawie rozmowy z powódk¹ bieg³y s¹dowy stwierdzi³, ¿e pozwany to cz³owiek wybuchowy, agresywny i wrogi oraz niezrównowa¿ony
emocjonalnie.
47 Wyrok z dnia 14 maja 2002 r., ASBL, nr akt 3122. W sprawie pod³o¿em ukszta³towania siê
osobowoci pozwanego by³a atmosfera wychowawcza domu rodzinnego. Rodzice pozwanego traktowali go jak ma³e dziecko, rozpieszczali go, ale nie pomagali mu w podejmowaniu decyzji odnonie do swoich potrzeb i swojego ¿ycia. Po zawarciu ma³¿eñstwa pozwany traktowa³ ¿onê jak przedmiot do wy¿ycia siê. Nie potrafi³ szanowaæ ¿ony, wszystko, co robi³a, w pojêciu pozwanego by³o
z³e. By³ cz³owiekiem niezrównowa¿onym psychicznie do tego stopnia, ¿e straszy³ powódkê, i¿
pope³ni samobójstwo i ci¹gle nosi³ przy sobie nó¿. wiadkowie za okrelili go, jako chwiejnego
i niezrównowa¿onego, a tak¿e nie potrafi¹cego zrezygnowaæ z w³asnych zachcianek. Bieg³y s¹dowy na podstawie rozmowy z powódk¹ i pozwanym stwierdzi³, i¿ pozwany posiada osobowoæ neurotyczn¹, czego objawami s¹ bezradnoæ, sk³onnoci samobójcze czy te¿ odczucia odrzucenia. Poza
tym doda³, ¿e kontakty z ludmi utrudnia mu negatywizm, czyli brak zainteresowania sprawami
innych osób, oraz obni¿ona umiejêtnoæ wczuwania siê w stany emocjonalne innych, w tym przede
wszystkim wspó³ma³¿onka.
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jak i psychiatra48. Po bezporednim zbadaniu stron procesowych, zespó³ opiniuj¹cy doszed³ do przekonania, ¿e jedna z nich posiada osobowoæ nieprawid³ow¹.
Bieg³y s¹dowy zaznaczy³, ¿e ekspertyza ta trudna jest do podwa¿enia, poniewa¿
osoby sporz¹dzaj¹ce tê opiniê by³y kompetentne do jej wyra¿enia. Poza tym, opinia zosta³a sporz¹dzona w oparciu o bezporednie badanie zainteresowanego i odpowiednio skonsultowana przez zespó³, a tak¿e sporz¹dzona na pimie, a wiêc
udokumentowana i podpisana przez osoby j¹ sporz¹dzaj¹ce49.
2. TESTY PSYCHOLOGICZNE
Zgodnie z opini¹ niektórych autorów, nieprawid³owe stosowanie przez trybuna³y kocielne zasad psychologicznych, niezgodnych z zasadami antropologii chrzecijañskiej, doprowadzi³o do powstania dystansu i braku zaufania do badañ psychologicznych50. Pogl¹d ten ³¹czy siê z zagadnieniem przeprowadzania na potrzeby kanonicznego procesu ma³¿eñskiego, oprócz analizy zebranego materia³u
dowodowego w czasie bezporedniego badania strony procesowej, tak¿e testów
psychologicznych. W ustawodawstwie kodeksowym Kocio³a katolickiego na
temat ewentualnego zastosowania testów psychologicznych, nie ma w³aciwie
¿adnych precyzyjnych norm kanonicznych, poza przedstawionymi przez papie¿a
Jana Paw³a II w przemówieniach do Trybuna³u Roty Rzymskiej w 1987 i 1988 r.51.
48

Por. Wyrok z dnia 23 listopada 2000 r., ASBL, nr akt 2945. W m³odoci pozwany dozna³
urazu g³owy i z tego wzglêdu mia³ problemy zdrowotne. Przebywa³ kilka razy w szpitalu. Zanim
zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski wczeniej przez jaki czas przebywa³ w zakonie, ale prze³o¿eni stwierdzili, ¿e nie nadawa³ siê na zakonnika. Ma³¿eñstwo zawar³ maj¹c 46 lat. Powódka okreli³a go jako
cz³owieka dziwnego, wiele razy mówi³ do niej, ¿e siê zabije. Ponadto nigdzie nie pracowa³, ca³ymi
dniami przesiadywa³ w domu, twierdz¹c, ¿e odpêdza z³e duchy. Objawy takiego zachowania nasila³y siê i w koñcu wspó³¿ycie ma³¿eñskie sta³o siê dla powódki trudne do realizacji. Bieg³y s¹dowy
stwierdzi³, ¿e pozwany z tak¹ osobowoci¹ nie jest w stanie stworzyæ faktycznej wspólnoty ma³¿eñskiej oraz g³êbszych wiêzów emocjonalnych.
49 Por. tam¿e.
50 Por. S. Steuden, Zadania psychologa , s. 82.
51 W tej kwestii Jan Pawe³ II zwróci³ uwagê na potrzebê zró¿nicowania pomiêdzy niezdolnoci¹
do podjêcia istotnych obowi¹zków ma³¿eñskich a trudnoci¹ (difficultas) w ich podjêciu. W zwi¹zku
z tym, warto przypomnieæ fragment alokucji Jana Paw³a II: Rozpad wspólnoty ma³¿eñskiej nie
mo¿e nigdy stanowiæ dowodu na rzecz niezdolnoci kontrahentów, którzy mogli zaniedbaæ lub niew³aciwie korzystaæ z dostêpnych im rodków naturalnych i nadprzyrodzonych, albo te¿ mogli nie
zaakceptowaæ niezbêdnych ograniczeñ i ciê¿arów w ¿yciu ma³¿eñskim czy to z powodu przeszkód
w sferze niewiadomoci, czy to niewielkich patologii nie naruszaj¹cych wolnoci ludzkiej, czy to
wreszcie braków w porz¹dku moralnym. Allocutio Summi Pontificis ad Praeltos Auditires, Administros Advocatosque Rotae Romanae, Communicationes 19(1987), s. 7; Por. W. Góralski, Dialog
sêdziego z bieg³ym w sprawach o niewa¿noæ ma³¿eñstwa z tytu³u niezdolnoci psychicznej w wietle przemówienia papie¿a Jana Paw³a II do Roty Rzymskiej z 5. II. 1987 r., w: Mazowieckie Studia
Kocielne, red. M.M. Grzybowski, t. 1, P³ock 1990, s. 2829; M.E. Olmos Ortega, La intervencion
Dell perito en las causa matrimoniales canonicas, w: Estudios de Derecho matrimonial y procesal
en homenaje al. Prof. Dr D. Juan L. Acebal Lujan, red. F.R. Aznar Gil, Salamanca 1999, s. 261.
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Najwy¿szy Trybuna³ Sygnatury Apostolskiej w Dekrecie z dnia 16 czerwca
1998 r.52 wskazuje na to, ¿e jedynie w sytuacji, kiedy bieg³yekspert bada³ stronê
procesow¹ mo¿na mówiæ w sensie technicznym o opinii (peritia) wydanej przez
bieg³ego s¹dowego. W zwi¹zku z tym nale¿y w jak najwiêkszej iloci przypadków wymagaæ od powo³anego bieg³ego s¹dowego, aby, sporz¹dzaj¹c swoj¹ opiniê, przeprowadza³ badania psychologiczne w oparciu o najlepsze testy53. Niektórzy autorzy natomiast podkrelaj¹, ¿e spotyka siê coraz wiêcej opinii opartych
tylko na przeprowadzonym wywiadzie psychologicznym lub tylko na podstawie
akt sprawy54. Wobec tego szczegó³owe badania stron procesowych powinny mieæ
miejsce wówczas, gdy istnieje krótki czas pomiêdzy zawieraniem ma³¿eñstwa
a prowadzonym procesem o stwierdzenie niewa¿noci ma³¿eñstwa55.
Warto w tym miejscu przypomnieæ opiniê niektórych autorów rotalnych, którzy podkrelaj¹, ¿e testy psychologiczne wymagaj¹ nie tylko odpowiedniego przygotowania zawodowego ze strony tych, którzy je wykonuj¹, ale tak¿e stosownego
przygotowania do wyci¹gania z nich wniosków praktycznych56. Zaznaczaj¹ równie¿, ¿e testy psychologiczne, dotycz¹ce badania osobowoci nie mog¹ naruszaæ
prywatnoci osób badanych. Przypomina o tym norma kan. 220 Kodeksu Jana
Paw³a II z 1983 r., która w swojej dyspozycji postanawia, ¿e: nikomu nie wolno
bezprawnie naruszaæ dobrego imienia, które kto posiada, ani te¿ naruszaæ prawa
ka¿dej osoby do ochrony w³asnej intymnoci.
Znaczenie i wykorzystywanie testów psychologicznych, jako instrumentów
dowodowych w kanonicznym procesie ma³¿eñskim, jest podporz¹dkowane ich
stosownoci do w¹tpliwoci procesowej oraz precyzyjnego badania s¹dowego.
Z analizy kanonicznych procesów ma³¿eñskich wynika, ¿e Kolegium Sêdziowskie zawsze by³o poinformowane, jaki test psychologiczny zosta³ u¿yty przez bieg³ego s¹dowego w celu okrelenia osobowoci stron procesowych. Ponadto bieg³y s¹dowy wskazywa³ odpowiedni¹ literaturê naukow¹ albo odwo³ywa³ siê do
niej, a czasami te¿ wskazywa³ poszczególne etapy swojego zadania. Z analizy
procesów ma³¿eñskich przeprowadzanych w trybuna³ach kocielnych wynika, i¿
najczêciej u¿ywane by³y testy na inteligencjê, testy dotycz¹ce osobowoci, testy
kwestionariuszowe i projekcyjne, a tak¿e testy wypowiadaj¹ce siê na temat umiejêtnoci ¿yciowych stron procesowych.

52

Supremum Tribunal , s. 5157.

53 Por. St. Padzior, Przyczyny psychiczne niezdolnoci osoby do zawarcia ma³¿eñstwa w wie-

tle kan. 1095, Lublin 1999, s. 309; M.Z. Stepulak, Problemy etycznozawodowe bieg³ego psychologa , s. 86.
54 Por. S. Steuden, Zadania psychologa w sprawach , s. 95.
55 Por. St. Padzior, Przyczyny psychiczne , s. 310.
56 Por. M.E. Olmos Ortega, La intervencion dell perito , s. 267.
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W trybunale kocielnym w sprawie o stwierdzenie niewa¿noci ma³¿eñstwa
bieg³y s¹dowy mo¿e pos³u¿yæ siê testem psychologicznym57. W jednej ze spraw
o stwierdzenie niewa¿noci ma³¿eñstwa Kolegium Sêdziowskie stwierdzi³o, i¿
z uwagi na czas trwania ma³¿eñstwa mo¿na z du¿ym prawdopodobieñstwem przyj¹æ, i¿ ten doæ krótki okres jego trwania mo¿e przemawiaæ za istnieniem czynnika g³êboko destrukcyjnego, tkwi¹cego najczêciej w osobowoci obydwu stron
procesowych lub jednej z nich58. Poza tym ostre konflikty powsta³e tu¿ po zawarciu ma³¿eñstwa wydaj¹ siê potwierdzaæ tê hipotezê. Poza tym wskazuj¹ na to
równie¿ wyniki testów przeprowadzonych przez bieg³ego s¹dowego oraz postawy prezentowane przez strony procesowe w obecnym ich ¿yciu59.
Przyk³adem mo¿e byæ równie¿ wyrok trybuna³u kocielnego, w którym wyjaniono, i¿ w opinii przedstawionej przez bieg³ego s¹dowego opieraj¹cego siê na
wynikach testu Rorschacha stwierdzono, ¿e: powód zosta³ dotkniêty powa¿n¹
patologi¹ osobowoci w sferze afektywnej, jak równie¿ zaznaczono, i¿ tego
typu osobowoæ przejawia nastawienie antyspo³eczne i cechuje j¹ niezdolnoæ do
wspó³pracy z innymi ludmi, jak równie¿ niezdolnoæ do wzajemnej pomocy
w ma³¿eñstwie i nawi¹zania g³êbokiej wiêzi interpersonalnej60. Zdaniem bieg³e57

Por. Wyrok z dnia 30 wrzenia 1999 r., ASBL, nr akt 3196. Sprawa dotyczy pozwanego, u
którego stwierdzono zaburzon¹ osobowoæ. Nie odbywa³ zasadniczej s³u¿by wojskowej i  jak siê
póniej okaza³o  chodzi³ do szko³y specjalnej. W czasie zeznañ przyzna³ tak¿e, ¿e w m³odoci
przebywa³ w szpitalu psychiatrycznym. W ma³¿eñstwie okaza³ siê cz³owiekiem nerwowym i bardzo niezrównowa¿onym, bowiem powódce grozi³, ¿e j¹ zabije, znêca³ siê nad ni¹ i zachowywa³ siê
jak tyran. Nadu¿ywa³ tak¿e alkoholu i, bêd¹c pod jego wp³ywem, wpada³ w sza³. Potomstwo nie
interesowa³o zupe³nie pozwanego, a nawet mia³ pretensje, ¿e w nocy p³acze i mu przeszkadza spaæ.
58 Por. Wyrok z dnia 6 marca 2001 r., ASBL, nr akt 3241. Sprawa dotyczy mê¿czyzny z lekkim
upoledzeniem umys³owym. Z zeznañ pozwanego wynika³o, i¿ w dzieciñstwie przebywa³ w domu
dziecka i chodzi³ do szko³y specjalnej. W m³odoci by³ w zak³adzie poprawczym, a póniej znalaz³
siê w wiêzieniu. Dwa tygodnie po lubie zrobi³ awanturê i okaza³ siê nerwowym i niezrównowa¿onym cz³owiekiem. Zachowanie pozwanego stawa³o siê nie do zniesienia dla powódki, bowiem pozwany k³óci³ siê z ni¹, szturcha³ i zacz¹³ jej ubli¿aæ. Zachowanie pozwanego zaczê³o zdradzaæ braki
i opónienia w jego rozwoju umys³owym. Ponadto nie by³ zainteresowany przysz³oci¹ ma³¿eñstwa
i rodziny. Nie chcia³ te¿ pracowaæ i pomagaæ powódce w pracach domowych. Z jego wypowiedzi
wynika³o, ¿e ma³¿eñstwa nie traktowa³ powa¿nie, bowiem mówi³, ¿e ma³¿eñstwo krêpuje jego wolnoæ, jak równie¿ twierdzi³, ¿e mo¿na zawieraæ go kilka razy, natomiast sakramentu ma³¿eñstwa nie
traktowa³ jako co trwa³ego i dozgonnego.
59 Por. tam¿e.
60 Wyrok z dnia 3 grudnia 2007 r., ASMW, nr akt 23274. Sprawa dotyczy pozwanego, który
jeszcze, jako uczeñ gimnazjum mia³ objawy nerwowopsychiczne. Posiada³ stany lêkowe i mia³ trudnoci w koncentracji, bywa³o te¿ tak, ¿e wola³ samotnoæ. Po ukoñczeniu szko³y redniej wst¹pi³ do
Seminarium Duchownego, ale z uwagi na ujawniaj¹c¹ siê chorobê musia³ je opuciæ. Objawy choroby
nasili³y siê do tego stopnia, ¿e przejawia³ wiele niedorzecznych pomys³ów. By³ zmienny i nastrojowy.
W domu rodzinnym przesiadywa³ w swoim pokoju, bardzo ba³ siê ludzi i nawet próbowa³ pope³niæ
samobójstwo. W tym czasie korzysta³ z pomocy psychiatrycznej. Przed lubem mówi³, ¿e nie podo³a
obowi¹zkom ma³¿eñskim. Za namow¹ matki o¿eni³ siê, ale nie wytrwa³ w ma³¿eñstwie. Z badañ psychologicznych wynika, ¿e nie by³ zdolny do podjêcia istotnych obowi¹zków ma³¿eñskich.
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go s¹dowego nie by³ on zdolny do stworzenia prawdziwych relacji interpersonalnych w ma³¿eñstwie61.
W kanonicznych procesach o stwierdzenie niewa¿noci ma³¿eñstwa zaskar¿onych z postanowienia kan. 1095, n. 3 KPK z 1983 r. biegli s¹dowi doæ czêsto
stosuj¹ badania z zastosowaniem ró¿nych testów psychologicznych. I chocia¿
ustawodawstwo kocielne nie wypowiada siê na temat wybranego testu psychologicznego, to musi siê on daæ pogodziæ z antropologi¹ chrzecijañsk¹. W jednej
ze spraw trybuna³ kocielny zwróci³ siê o opiniê do powo³anego eksperta  bieg³ej
psycholog, która sporz¹dzi³a j¹ w oparciu o akta sprawy oraz badanie psychologiczne stron procesowych62. Wyniki testu osobowociowego M.M.P.J. bieg³a s¹dowa zreferowa³a w nastêpuj¹cy sposób: Pozwana rzetelnie odpowiada³a na wszystkie pytania testowe. Wyniki skal kontrolnych wskazuj¹ na brak tendencji do wiadomego k³amstwa. Wyniki skal klinicznych nie wskazuj¹ na wystêpowanie
u pozwanej zaburzeñ osobowoci. Ujawniaj¹ jedynie psychologiczne prze¿ywanie
sytuacji, w jakiej siê znajduje. Pozwana jawi siê, jako osoba maj¹ca powa¿ne problemy ze zdrowiem, co znajduje odzwierciedlenie w przedstawionej dokumentacji medycznej63. Poza tym bieg³a s¹dowa zwróci³a uwagê, na to, ¿e: wskazówk¹
diagnostyczn¹ przemawiaj¹c¹ za anoreksj¹ jest du¿a energia i aktywnoæ przy
niskiej wadze64.Wed³ug opinii bieg³ej schorzenie wystêpuj¹ce u pozwanej jest
schorzeniem psychosomatycznym i ma nie tyle skutki psychiczne, co przyczyny
w psychice65. Opiniê sw¹ bieg³a s¹dowa uzasadni³a nastêpuj¹co: Schorzenie
jakim jest anoreksja nervosa nie pozwala na normalne i prawid³owe funkcjonowanie w ma³¿eñstwie, w wyniku czego nastêpuje os³abienie popêdu seksualnego.
Zmiany zanikowe narz¹du rodnego utrudniaj¹ odbywanie normalnych stosunków
p³ciowych, a zaburzenia w wydzielaniu hormonów s¹ przyczyn¹ bezp³odnoci66.
61

Por. tam¿e.
Por. Wyrok z dnia 25 maja 2005 r., ASBL 3627. Pozwana wychowywa³a siê w specyficznej
rodzinie, poniewa¿ jej matka by³a drug¹ ¿on¹ ojca. Problemy z nadwag¹ zaczê³y siê w szkole podstawowej, czyli ju¿ w pi¹tej klasie, kiedy to pozwana stwierdzi³a, ¿e bêdzie siê odchudzaæ, bowiem
chce w przysz³oci zostaæ modelk¹. I rzeczywicie, jako nastolatka uczy³a siê modelingu i wiele
razy bra³a udzia³ w pokazach mody. Jej matka mia³a z ni¹ problemy odnonie do posi³ków, poniewa¿ pozwana nie chcia³a jeæ i u¿ywa³a rodków odchudzaj¹cych, przez co stawa³a siê coraz szczuplejsza, ale te¿ i s³absza fizycznie. Po zawarciu zwi¹zku ma³¿eñskiego pozwana nie zmieni³a swojego postêpowania i odchudza³a siê w dalszym ci¹gu. Nie chcia³a wspó³¿yæ z powodem, twierdz¹c, ¿e
jest jeszcze za m³oda, ¿eby mieæ dzieci, gdy¿ wa¿niejsza jest jej kariera modelki, a poza tym popsu³aby sobie figurê. W badaniach potwierdzi³a, ¿e nie nadawa³a siê do ma³¿eñstwa i do za³o¿enia
rodziny i posiadania potomstwa. Jej oziêb³oæ seksualna do powoda wynika³a z obawy przed zajciem w ci¹¿ê i z tego te¿ wzglêdu nie odczuwa³a potrzeby kontaktów seksualnych z mê¿em. Ma³¿eñstwo przetrwa³o zaledwie cztery miesi¹ce.
63 Por. tam¿e.
64 Por. tam¿e.
65 Tam¿e.
66 Por. tam¿e.
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Powa¿nym problemem dotycz¹cym testów psychologicznych jest, zdaniem
niektórych autorów, fakt, ¿e trudno okreliæ znaczenie testów psychologicznych
w kanonicznych procesach ma³¿eñskich z uwagi na istnienie tysiêcy takich testów67. Testy ciesz¹ siê wiarygodnoci¹ w wiecie naukowym, co jest przyczyn¹
wykorzystywania ich w kanonicznym procesie ma³¿eñskim. Badaj¹c opinie psychologiczne i psychiatrycznopsychologiczne w wielu procesach trybuna³ów kocielnych, mo¿na spotkaæ w opisie zastosowanych metod badania jedynie nazwy
skrótowe testów psychologicznych, co z pewnoci¹ mo¿na potraktowaæ jako uchybienie merytoryczne i formalne. Spraw¹ oczywist¹ wydaje siê, ¿e w przypadku
znanych i rozpowszechnionych metod badania psychologicznego, jak chocia¿by
Test Apercepcji Tematycznej (TAT), Test Murraya albo Test percepcyjny Ravena
czy te¿ Test Couvego, stosowanie skrótowych nazw mo¿na uznaæ za uzasadnione, natomiast w stosowaniu metod ma³o znanych, jak TIP oraz WPM, nale¿a³oby
z ca³¹ pewnoci¹ pos³u¿yæ siê ich pe³n¹ nazw¹. W wielu kanonicznych procesach
ma³¿eñskich zastosowane w opinii skróty nazw testów psychologicznych, tj. TIP
czy WPM, nie wyjaniaj¹ ich znaczenia w przeprowadzonym badaniu psychologicznym. Z uwagi na to, i¿ w opiniach bieg³ych s¹dowych doæ czêsto brakuje
omówienia wyników badañ testowych, trudno wnioskowaæ o celowoci zastosowania wymienionych technik68.
W swoich publikacjach niektórzy autorzy podkrelaj¹, ¿e bieg³y s¹dowy powinien poinformowaæ sêdziego kocielnego, jaki test zosta³ zastosowany w celu
okrelenia aspektów osobowoci badanego, a tak¿e, jaka jest charakterystyka testu i jego poszczególne etapy69. Z punktu widzenia praktyki s¹dowej istotne jest
okrelenie naukowe zdiagnozowanej perturbacji. Wielu psychiatrów natomiast
wprowadzi³o ró¿ne podzia³y kliniczne, szereguj¹c ludzi zaburzonych na podgrupy. Uszeregowanie to opiera siê na najnowszej Miêdzynarodowej Statystycznej
Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, wed³ug której specyficzne zaburzenia osobowoci s¹ ciê¿kimi zaburzeniami struktury charakteru i sposobu
zachowania siê osoby, zazwyczaj obejmuj¹cymi kilka wymiarów osobowoci i prawie zawsze zwi¹zanymi z dostrzegalnym zaburzeniem funkcjonowania indywidualnego i spo³ecznego70. Miêdzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób
i Problemów Zdrowotnych jest przydatna ze wzglêdu na funkcjonuj¹ce i obowi¹zuj¹ce w praktyce medycznej oraz we wszystkich formach orzecznictwa i opiniowania
psychologicznego ujednolicone, maj¹ce miêdzynarodowy zasiêg, zestawienia
67 Por. St. Padzior, Przyczyny psychiczne niezdolnoci , s. 118; M.Z. Stepulak, Problemy
etycznozawodowe bieg³ego psychologa , s. 329.
68 Por. St. Padzior, Przyczyny psychiczne niezdolnoci , s. 308; M. Stepulak, Dyspozycje
etyczne bieg³ego psychologa , s. 107.
69 Por. St. Padzior, Przyczyny psychiczne niezdolnoci , s. 119; M.Z. Stepulak, Problemy
etycznozawodowe bieg³ego psychologa , s. 335.
70 Miêdzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja w ICD10, s. 170174.
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chorób i problemów zdrowotnych, a szczególnie zaburzeñ psychicznych (osobowociowych) i zaburzeñ zachowania71.
Wybrany przez bieg³ego s¹dowego test psychologiczny musi byæ podporz¹dkowany redagowanej opinii, która nie tylko stawia diagnozê, ale jest istotnym
rodkiem dowodowym72. Wobec tego, nale¿y wyjaniæ w¹tpliwoæ, czy dla bieg³ego psychologa, jako eksperta w kanonicznym procesie ma³¿eñskim, jest miejsce na jego w³asn¹ inicjatywê? Odnosz¹c siê do przed³o¿onej wczeniej kwestii,
nale¿y zaznaczyæ, i¿ zadaniem bieg³ego s¹dowego jest przede wszystkim udzielenie odpowiedzi na wszelkie w¹tpliwe kwestie procesowe.
Warto w tym miejscu zastanowiæ siê nad sentencj¹ wyroku S¹du Metropolitalnego Warszawskiego odwo³uj¹cego siê do opinii powo³anego bieg³egoeksperta73. W uzasadnieniu wyroku Kolegium Sêdziowskie podkreli³o, i¿ konkluzje
bieg³ego s¹dowego s¹ istotne dla wyjanienia sprawy, bowiem wskazana przez
niego opinia w precyzyjny sposób, na podstawie analizy akt procesowych wraz
z przeprowadzonym bezporednim badaniem stron procesowych, wyjani³a wszelkie w¹tpliwe kwestie74. Powo³any bieg³y s¹dowy przeprowadzi³ równie¿ badanie
psychodiagnostyczne, wykorzystuj¹c przy tym dwa testy osobowociowe, a mianowicie: test TAT i test MMPJ. W wyniku przeprowadzonych testów bieg³y s¹dowy doszed³ do wniosku, ¿e strona procesowa posiada: produktywnoæ wyobra¿eniow¹ doæ ubog¹, nieco dziwn¹, przemawiaj¹c¹ za zaburzeniami w sferze
mylenia i sferze emocjonalnouczuciowej. Ponadto zaznaczy³, ¿e strona procesowa wymaga: dalszego leczenia psychiatrycznego75.
Warto tak¿e przypomnieæ jeden z wyroków trybuna³u kocielnego, w którym
orzeczono niewa¿noæ ma³¿eñstwa z postanowienia kan. 1095, n. 3 KPK z 1983 r.76.
71 Por. J.M. Hannon, The role of diagnosis in the annulment evaluation process, The Jurist
49(1989), s. 182.
72 Por. St. Padzior, Przyczyny psychiczne , s. 309.
73 Por. Wyrok z dnia 24 czerwca 2003 r., ASMW, nr akt 20344.
74 W analizowanej sprawie pozwana z osobowoci¹ zaburzon¹ wychowywa³a siê w rodzinie
pijackiej. W m³odoci mia³a opiniê latawicy, bowiem kilka razy ucieka³a z domu rodzinnego, za
co póniej dostawa³a bicie od ojca. Po zawarciu ma³¿eñstwa postêpowanie przedlubne powróci³o
i trzy tygodnie po lubie zdradzi³a mê¿a. Pozwana nie okazywa³a powodowi ani czu³oci ani mi³oci, a odnosi³a siê do niego bardzo wulgarnie, ci¹gle gdzie wychodzi³a i nie chcia³a powodowi
powiedzieæ, gdzie idzie i do kogo. By³a te¿ lekkomylna i ¿y³a dniem dzisiejszym. Okaza³o siê, ¿e
nie gotowa³a, nie sprz¹ta³a, a stan domu by³ fatalny. Po odejciu od powoda nie zwi¹za³a siê na sta³e
z innym mê¿czyzn¹, nawet czêsto ich zmienia³a i nie chcia³a przyznaæ siê do b³êdu. Z badañ wynika, ¿e nie by³a w stanie nawi¹zaæ g³êbokiej wiêzi z drugim cz³owiekiem, poniewa¿ by³a osob¹
nieodpowiedzialn¹.
75 Por. tam¿e.
76 Por. Wyrok z dnia 19 padziernika 2001 r., ASBL, nr akt 2851. Sprawa dotyczy pozwanej, która, kszta³tuj¹c swoj¹ kobiecoæ, identyfikuje siê ze swoj¹ matk¹ i przez to staje siê od niej
zale¿na. Poza tym, od matki nie nauczy³a siê odnajdowania sensu bycia kobiet¹, jak równie¿ nie
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Od powo³anego bieg³ego s¹dowego trybuna³ kocielny otrzyma³ nie tylko wiedzê
specjalistyczn¹, lecz tak¿e znajomoæ i akceptacjê nauki Kocio³a dotycz¹c¹ ma³¿eñstwa. Bieg³a psychiatra po zapoznaniu siê z aktami sprawy oraz po osobistym
badaniu strony procesowej, opieraj¹c siê na wynikach testu Rorschacha, stwierdzi³a u strony procesowej: cechy niedojrza³ej emocjonalnie osobowoci, które
w czasie zawierania ma³¿eñstwa z powodem powodowa³y, ¿e by³a niezdolna do
wype³nienia istotnych obowi¹zków ma³¿eñskich. Opiniê tê bieg³a uzasadni³a
w sposób nastêpuj¹cy: Mimo posiadania wszystkich warunków do zawierania
ma³¿eñstwa stara³a siê przed³u¿yæ okres narzeczeñstwa, ca³okszta³t sprawy wskazuje na to, ¿e pozwana chcia³a maksymalnie oddaliæ okres zbli¿enia cielesnego,
bowiem w jej wizji zbli¿enie cielesne by³o czym brutalnym, nie mieszcz¹cym
siê w wymarzonym obrazie zwi¹zku ma³¿eñskiego77.
ZAKOÑCZENIE
Z analizy wyroków s¹dów kocielnych wynika, ¿e wybrana przez bieg³ego
s¹dowego metoda badawcza, czyli rozmowa psychologiczna lub testy psychologiczne, s³u¿¹ wy³¹cznie bieg³emu dla rozstrzygniêcia w¹tpliwoci. Metoda badawcza posiada charakter pomocniczy i podporz¹dkowana jest poszukiwaniu naukowemu i s¹dowemu. Z tego te¿ wzglêdu metody badawcze stosowane w s¹dach
kocielnych okazuj¹ siê skuteczne dla uzyskania pe³nych i wiarygodnych wniosków, na których trybuna³ mo¿e opieraæ swoje rozstrzygniêcie. Ponadto, oceniaj¹c wszystkie przedstawione rodki dowodowe, a zw³aszcza badania bieg³ego s¹dowego, trybuna³ osi¹ga pewnoæ moraln¹ co do niezdolnoci stron procesowych
do podjêcia istotnych obowi¹zków ma³¿eñskich z przyczyn natury psychicznej.

nawi¹zywa³a relacji z mê¿czyznami, zw³aszcza z ojcem. Matka pozwanej nie sprosta³a zadaniu i nie
przekaza³a pozwanej  córce dobrych relacji wynikaj¹cych z ma³¿eñstwa. Z tego te¿ wzglêdu pozwana wola³a przebywaæ w towarzystwie kole¿anek. Potrzeby seksualne sta³y siê dla pozwanej
drugorzêdne, dlatego te¿, gdy za namow¹ matki wysz³a za m¹¿, wówczas ujawni³a siê prawdziwa
jej natura. Ma³¿eñstwo dope³nione zosta³o dopiero cztery miesi¹ce po lubie. Pozwan¹ denerwowa³o to, ¿e powód okazywa³ jej uczucie i mi³oæ. Pomimo wielu prób ze strony powoda nie uda³o mu
siê nawi¹zaæ wiêzi interpersonalnej z pozwan¹, dlatego te¿ ma³¿eñstwo rozpad³o siê kilka miesiêcy
po lubie.
77 Por. tam¿e.
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PSYCHOLOGICAL CONVERSATION AND TESTS
AS MEANS OF FORMING A TESTIMONY OF THE LEGAL EXPERT
IN THE NULLITY OF CHURCH MARRIAGE CASES
Summary
In the ecclesiastical courts, classical methods, such as psychological tests and interviews,
are used as they are considered the most valuable psychological measures. The testing methods and
questionnaires are of great importance to the legal expert as well. However, they do not always
constitute a key addition to other psychological research. The investigational techniques mentioned
above merely help the legal expert to resolve his doubts. The fact that those methods are implemented does not raise the value of the final motion, even though it is important that the techniques
used by the expert touch upon not only the present mental state of the person being tested but
also the past.
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