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

HOMOSEKSUALIZM JAKO PRZYCZYNA NIEWA¯NOCI
MA£¯EÑSTWA WED£UG ORZECZNICTWA ROTY RZYMSKIEJ
I TRYBUNA£ÓW KOCIELNYCH
WPROWADZENIE
Zagadnienie dotycz¹ce homoseksualizmu nie stanowi novum w dokumentach
Kocio³a katolickiego, jak i w orzecznictwie Roty Rzymskiej. Problem homoseksualizmu znany by³ ju¿ w staro¿ytnoci przedchrzecijañskiej. Naród ¿ydowski
wprowadzi³ zakaz homoseksualizmu pod sankcjami karnymi, niezale¿nie od przepisów religijnych, które potêpia³y akty homoseksualne. Z tekstów Starego Testamentu wynika, i¿ homoseksualizm by³ czêci¹ zbrodni zarzucanych Sodomie1.
Wzmianki na temat Sodomy i Gomory zniszczonych z racji nadu¿yæ seksualnych
mo¿na znaleæ w wielu miejscach Pisma wiêtego Starego i Nowego Testamentu2.
1 Por. Rdz 19,411 [cytaty biblijne z Pisma wiêtego Starego i Nowego Testamentu. W przek³adzie z jêzyków oryginalnych. Opracowa³ zespó³ biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, PoznañWarszawa 1984]. Fragment z Ksiêgi Rodzaju brzmi nastêpuj¹co: Wyprowad
ich do nas, abymy mogli z nimi poswawoliæ. Lot, który wyszed³ do nich ( ) rzek³ im: Bracia moi,
proszê was, nie dopuszczajcie siê tego wystêpku. Z opowiadania w Ksiêdze Rodzaju wynika, ¿e
Sodomici chcieli poznaæ goci Lota. S³owo poznaæ oznacza stosunki p³ciowe, czyli homoseksualizm, nazywany tak¿e grzechem sodomskim. Lot chcia³ daæ Sodomitom swoje córki, ale oni
odrzucili tê propozycjê, a wiêc nie chcieli odst¹piæ od wystêpku homoseksualizmu. W rezultacie
anio³owie wyprowadzili Lota i jego rodzinê poza miasto, które póniej zosta³o zniszczone ogniem
i siark¹ z nieba.
2 Por. Pwt 29,22: Siarka, sól, spalenizna po ca³ej ziemi jego. Nie obsiej¹ jej ( ) nie uronie
jak w zag³adzie Sodomy i Gomory, a tak¿e 23,17: niech miêdzy synami Izraela nie bêdzie ¿adnego, który by siê prostytuowa³ w nikczemnoci; Iz 1,9;13,19: Wtedy Babilon ( ) stanie siê jak
Sodoma i Gomora, gdy je Bóg wywróci³; Jr 49,18;50,40: Jak Bo¿a zag³ada Sodomy i Gomory;
Mt 10,15: Zaprawdê mówiê wam: Ziemi Sodomskiej i Gomorejskiej l¿ej bêdzie w dzieñ S¹du ni¿
temu miastu, a tak¿e 11, 23: Bo gdyby w Sodomie dzia³y siê cuda, które siê w tobie dokona³y
zosta³yby do dnia dzisiejszego; £k 10,12;17,28: Podobnie jak dzia³o siê za czasów Lota: jedli
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Jednak¿e najbardziej wymowne teksty dotycz¹ce homoseksualizmu znajduj¹ siê
w Ksiêdze Kap³añskiej3.
Problematykê zwi¹zan¹ z homoseksualizmem poruszano na Synodzie w Elwirze w 305 r.4, na Synodzie w Ancyrze w Azji Mniejszej w 315 r.5 oraz na Synodach: w Pary¿u w 1212 r. i w Rheims w 1214 r.6. O grzechach przeciwko naturze
wypowiadali siê tak¿e Ojcowie Kocio³a: Klemens Aleksandryjski w dziele pt.
Paedagogus7 oraz w. Augustyn w Wyznaniach8. Poza tym, grzechy contra naturam potêpi³ w. Jan Chryzostom w homilii wyg³oszonej do ludu w Antiochii9. Na
temat homoseksualizmu znane s¹ te¿ wypowiedzi Tertuliana zawarte w dziele
pt. De pudicita10. Postanowienia Soboru Laterañskiego z 1179 r. umieszczone
w Dekreta³ach Grzegorza II dotycz¹ce homoseksualizmu by³y prawem obowi¹zuj¹cym w Kociele katolickim, a¿ do ukazania siê nowego zbioru praw na pocz¹tku XX w.11. Na prawo Dekreta³ów, jako na prawo obowi¹zuj¹ce, powo³ywa³
siê papie¿ w. Pius V w Konstytucji Horrendum z dnia 30 sierpnia 1568 r.12. Z kolei, tzw. Ksiêgi Pokutne stopniowa³y kary w zale¿noci od rodzaju aktu homoseksualnego. W dziele pt. Liber Gomorrhianus ojca Piotra Damiana homoseksualizm
i pili ( ) lecz w dniu kiedy Lot wyszed³ z Sodomy spad³ deszcz ognia i siarki z nieba i wygubi³
wszystkich; Rz 28: Podobnie mê¿czyni zaniechawszy naturalnych stosunków z kobietami zapa³ali ¿¹dz¹ jeden ku drugiemu. Mê¿czyzna uprawia³ bezwstyd z mê¿czyzn¹ ( ) zamienili prawdê
Boga na k³amstwo; 1Tm 1,10: Prawo ( ) jest przeznaczone dla mê¿czyzn uprawiaj¹cych nierz¹d
ze sob¹; Jud 1,7: jak Sodoma i Gomora ( ) w podobny sposób jak one oddaj¹c siê rozpucie
i chodz¹c za cia³em cudzym ( ) ponosz¹ karê wiecznego ognia.
3 Por. Kp³ 20,13: Ktokolwiek obcuje cielenie z mê¿czyzn¹ tak, jak obcuje siê z kobiet¹
pope³nia obrzydliwoæ, jak równie¿ 18,22: Nie bêdziesz obcowa³ z mê¿czyzn¹ tak, jak z kobiet¹.
To jest obrzydliwoæ.
4 Por. W. Szafrañski, Homoseksualizm jako problem pastoralnos¹dowy, W³oc³awek 1983,
s. 84. Z zapisów Synodu w Elwirze, zw³aszcza z kanonu 17 wynikaj¹ wskazania, aby nie dopuszczaæ do Sto³u Pañskiego tych, którzy deprawuj¹ ch³opców.
5 Por. tam¿e, s. 84. W kanonie 16 i 17 potêpia siê tych, którzy byli winni aktów homoseksualnych, nak³adaj¹c na nich pokuty, które siêga³y 20 i wiêcej lat, zw³aszcza je¿eli byli ¿onaci.
6 Por. tam¿e, s. 85. Z postanowieñ synodów wynika, ¿e wyranie potêpiaj¹ one praktyki homoseksualne.
7 Por. tam¿e. Gdy Sodomici, którzy poprzez ró¿ne rozkosze wpadli w przywary po¿¹dliwoci
spokojnie dopuszczaj¹c siê cudzo³óstwa, pa³aj¹c szaleñcz¹ po¿¹dliwoci¹ za ma³oletnimi, spojrza³
na nich Bo¿y Logos ( ) przed którym ¿aden wystêpek ukryæ siê nie mo¿e ( ), którzy dopuszczaj¹
siê obrzydliwoci.
8 Por. tam¿e, s. 86. Dlatego czyny rozpustne, które s¹ przeciw naturze zawsze i wszêdzie
powinny byæ w obrzydzeniu i podlegaæ karze, jak to mia³o miejsce u Sodomitów.
9 Por. tam¿e, s. 87. ( ) nie pope³niajcie zbrodni Sodomitów, abycie nie cierpieli ich kani.
10 Por. W. Szafrañski, Homoseksualizm jako problem , s. 36.
11 Wszyscy duchowni, bez wzglêdu na stopieñ i godnoæ, którzy dopuszczaj¹ siê grzechów
contra naturam maj¹ byæ pozbawieni oficjów i beneficjów i umieszczeni w celu odbycia pokuty
w klasztorze. Z kolei w przypadkach ciê¿szych i nie rokuj¹cych nadziei maj¹ byæ degradowani.
12 Por. Codicis Iuris Canonici Fontes, red. P. Gasparri, col. I, Romanae 1924, n. 128.
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nazwano najgorsz¹ lubie¿noci¹ i z tego te¿ wzglêdu zas³ugiwa³ on na najwy¿sz¹
karê13. w. Tomasz z Akwinu w swoim dziele zatytu³owanym Summa Theologica
traktuje homoseksualizm jako ogromne wykroczenie przeciwko prawu Bo¿emu,
nazywaj¹c vitium contra naturam14.
Na przestrzeni wieków homoseksualici w ró¿nych pañstwach byli przez
w³adze cywilne potêpiani, a nawet skazywani na mieræ albo na karê wiêzienia.
Stolica Apostolska wyda³a zdecydowanie negatywn¹ ocenê homoseksualizmu,
uzasadniaj¹c j¹ tym, ¿e: mi³oæ, która nie respektuje wewnêtrznych praw rz¹dz¹cych p³ciowoci¹, nie jest mi³oci¹ autentyczn¹15. Stanowisko takie zosta³o potwierdzone przez Kongregacjê Nauki Wiary w Deklaracji o niektórych zagadnieniach etyki seksualnej z dnia 29 wrzenia 1975 r.16. Z uwagi na szeroki zasiêg
problemu, jakim sta³ siê homoseksualizm, Kongregacja Nauki Wiary przypomnia³a
nauczanie Kocio³a katolickiego na ten temat w Licie do biskupów Kocio³a katolickiego o duszpasterstwie osób homoseksualnych, który zosta³ wydany w dniu
1 padziernika 1986 r.17 oraz w dokumencie pt. Uwagi dotycz¹ce odpowiedzi na
propozycje ustaw o niedyskryminacji osób homoseksualnych18. Problematykê
dotycz¹c¹ homoseksualizmu podjêto równie¿ w dokumentach: Kongregacji do
Spraw Wychowania Katolickiego Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej mi³oci19, Papieskiej Rady do Spraw Rodziny Ludzka p³ciowoæ  prawda
i znaczenie20 oraz w Katechizmie Kocio³a Katolickiego w artykule szóstym w czêci Czystoæ i homoseksualizm21.
13

Por. F. Wassernschleben, Die Bussordungen der abendländischen Kirche, Halle 1851,
s. 460493.
14 Por. w. Tomasz., Summa Theologica, II  II, q. 153, 154.
15 Por. W. Szafrañski, Homoseksualizm jako problem , s. 49.
16 Por. Homoseksualizm. Dokumenty Kocio³a, opracowania, rozmowy, wiadectwa, red. T. Huk,
Warszawa 2000, s. 18; Persona Humana. Deklaracja o niektórych zagadnieniach etyki seksualnej, AAS 68 (1976), s. 7796, nr 8. W dokumencie podkrelono, i¿: Wed³ug obiektywnego porz¹dku moralnego stosunki homoseksualne s¹ pozbawione niezbêdnego i istotnego uporz¹dkowania.
W Pimie wiêtym s¹ one potêpione jako powa¿na deprawacja, a nawet s¹ przedstawione jako
zgubne nastêpstwo odrzucenia Boga. S¹d ten nie uprawnia do stwierdzenia, ¿e wszyscy dotkniêci t¹
nieprawid³owoci¹ maj¹ tym samym winê osobist¹; wiadczy jednak, ¿e akty homoseksualne s¹
wewnêtrznie nieuporz¹dkowane i w ¿adnym wypadku nie mog¹ zostaæ zaaprobowane. W dokumencie zacytowano fragment w. Paw³a 1 List do Rzymian 2427: Dlatego to wyda³ ich Bóg na
pastwê bezecnych namiêtnoci: mianowicie kobiety ich przemieni³y po¿ycie zgodne z natur¹ na
przeciwne naturze. Podobnie te¿ i mê¿czyni, porzuciwszy normalne po¿ycie z kobiet¹, zapa³ali
nawzajem ¿¹dz¹ ku sobie, mê¿czyni z mê¿czyznami uprawiaj¹c bezwstyd i na samych sobie ponosz¹c zap³atê nale¿n¹ za zboczenie.
17 LOsservatore Romano (wydanie polskie) (1986)10, s. 34.
18 LOsservatore Romano (wydanie polskie) (1992)10, s. 4445.
19 Tekst przek³adu opublikowany przez Pallotinum, Poznañ 1984, s. 3637.
20 Tekst przek³adu opublikowany przez Instytut Studiów nad Rodzin¹, £omianki 1996.
21 Tekst przek³adu opublikowany przez Pallotinum, Poznañ 1994, nr 2357.
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Istotne znaczenie posiadaj¹ tak¿e dwie wypowiedzi papie¿a Jana Paw³a II.
W pierwszej, zawartej w Przemówieniu do Roty Rzymskiej z dnia 21 stycznia
1999 r., Ojciec w. powiedzia³, ¿e: naruszenie zasad prawa boskonaturalnego
prowadzi do op³akanych konsekwencji22. W drugiej za, zatytu³owanej Nie wolno fa³szowaæ norm moralnych z dnia 20 lutego 1994 r., podkreli³, ¿e: Moralnie
niedopuszczalne jest natomiast nadawanie sankcji prawnej praktyce homoseksualnej23. Warto tak¿e przypomnieæ stanowisko Jana Paw³a II jako biskupa sufragana archidiecezji krakowskiej, który w studium pt. Mi³oæ i odpowiedzialnoæ
stwierdzi³, ¿e: schorzenie homoseksualne posiada pod³o¿e psychiczne, które nale¿y opanowaæ24.
1. POJÊCIE HOMOSEKSUALIZMU
Obecnie homoseksualizm stanowi powa¿ny problem spo³eczny i psychologiczny, a przede wszystkim prawny. Ogólnie rzecz bior¹c, homoseksualizm to
popêd p³ciowy skierowany do osób tej samej p³ci25. ród³os³owem tej nazwy s¹
greckie s³owa homos, homoios  równy, podobny, i z ³aciñskiego sexualis  p³ciowy26. Homoseksualizm okrelany jest jako zboczenie p³ciowe, jako odchylenie
popêdu seksualnego, skierowanego do tej samej p³ci, przy czym chodzi o wy³¹czn¹ i dominuj¹c¹ tendencjê27. Wed³ug innej definicji, homoseksualizm polega na
poci¹gu psychoseksualnym do osób tej samej p³ci, przy czym jest to nastawienie
seksualne lub sk³onnoæ, która stanowi g³ówny popêd p³ciowy danej jednostki28.

22

LOsservatore Romano (wydanie polskie) (1999)56, s. 5052. Jan Pawe³ II powiedzia³:
Choæ nale¿y unikaæ nieuzasadnionych uogólnieñ, nie sposób nie dostrzec w tym kontekcie nasilaj¹cego siê zjawiska tzw. wolnych zwi¹zków (por. Familiaris consortio, AAS 81(1982), s. 181182.)
oraz intensywnych kampanii propagandowych maj¹cych na celu doprowadzenie do przyznania statusu ma³¿eñstwa tak¿e zwi¹zkom miêdzy osobami tej samej p³ci.
23 LOsservatore Romano (wydanie polskie) (1994)4, s. 39. Jan Pawe³ II zaznaczy³: Mówiê
z wielkim smutkiem ( ) rezolucja Parlamentu Europejskiego domaga siê prawnego uznania nie³adu moralnego. Parlament w sposób nieuprawniony nada³ walor prawny zachowaniom dewiacyjnym, niezgodnym z zamys³em Bo¿ym. Poza tym powiedzia³, ¿e: Nie mo¿e stanowiæ prawdziwej
rodziny zwi¹zek dwóch mê¿czyzn lub dwóch kobiet, tym bardziej nie mo¿na przyznawaæ takim
zwi¹zkom prawa do adopcji osieroconych dzieci.
24 K. Wojty³a, Mi³oæ i odpowiedzialnoæ, Kraków 1962, s. 291.
25 Por. W. Szafrañski, Homoseksualizm jako problem , s. 14.
26 Por. J. Strojnowski, Homoseksualizm, w: Encyklopedia Katolicka, t. 6, red. P. Hemperek,
kol. 1194.
27 Por. Homoseksualizm, w: Encyklopedyczny s³ownik psychiatrii, red. L. Korzeniowski, S. Pu¿ycki, Warszawa 1978, s. 157; M. Buckley, Moralityand the Homosexual, London1959, s. 7; G. Durand,
Sexualite et foi. Synthese de theologie morale, Montreal 1987, s. 239; M. Schofield, Sociological
aspects of homosexuality, London 1965, s. 203.
28 Por. M. Buckley, Morality and , s. 7.
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Homoseksualizm nie zawsze jest dyspozycj¹ trwa³¹, bowiem doæ czêsto
wystêpuje w szczególnych okolicznociach, chocia¿by w odurzeniu alkoholowym,
a tak¿e d³ugotrwa³ym przebywaniu wród osób wy³¹cznie tej samej p³ci29. U homoseksualistów zboczenie mo¿e byæ ukierunkowane do d¹¿enia do zaspokojenia
popêdu seksualnego w sytuacjach, w których kontakt z p³ci¹ odmienn¹ jest utrudniony, a wiêc mo¿e to zaistnieæ w zak³adach karnych czy te¿ koszarach albo internatach30. Na obecnym etapie wiedzy nie potwierdzono, ¿e homoseksualizm wywo³any jest czynnikami genetycznymi, hormonalnymi31 czy te¿ biologicznymi32.
2. HOMOSEKSUALIZM JAKO PRZESZKODA KANONICZNA
KPK z 1917 r. nie przewidywa³ homoseksualizmu jako tytu³u do niewa¿noci ma³¿eñstwa, co nie oznacza, i¿ w orzeczeniach Roty Rzymskiej nie istnia³,
poniewa¿ mo¿na znaleæ wyroki ju¿ w 1929 r., w których wystêpowa³, ale pod
innymi przeszkodami kanonicznymi. Kwalifikacja homoseksualizmu wystêpowa³a w przyczynie, która powodowa³a impotencjê psychiczn¹  funkcjonaln¹ oraz
niezdolnoæ do podjêcia swobodnej decyzji dotycz¹cej zawarcia ma³¿eñstwa,
doprowadzaj¹c do wykluczenia dobra potomstwa, a tak¿e braku rozeznania (defectus discretionis iudicii). Niezdolnoæ ta mog³a wystêpowaæ w schorzeniach
psychicznych absolutnych (insania absoluta) oraz ograniczonych tylko do pewnej sfery przy demencji i monomanii (insania in re uxoria)33. Kwalifikacjê homo29

Por. J. Strojnowski, Homoseksualizm , kol. 1194.
Por. Homoseksualizm, s. 157.
31 Por. Koció³ wobec homoseksualizmu. Opracowania  wiadectwa  dokumenty, red. T. Huk,
Warszawa 1996, s. 7980. Autor wyjania, ¿e poza chorobami przekazywanymi drog¹ p³ciow¹ nie
wynaleziono jeszcze ani jednej ró¿nicy genetycznej czy te¿ hormonalnej pomiêdzy heteroseksualistami a homoseksualistami. Niemniej jednak brak takiego wyniku badañ nie oznacza, ¿e wrodzone
tendencje seksualne s¹ niemo¿liwe.
32 Por. J. Strojnowski, Homoseksualizm , kol. 1194. Badania medyczne dowodz¹ tak¿e o przes³ankach, które przekonuj¹ do przyjêcia teorii o biologicznym uwarunkowaniu zachowañ homoseksualnych. Niektóre badania ³¹cz¹ uwarunkowania kierunku popêdu z wp³ywem hormonów p³ciowych
matki na dziecko w okresie oko³oporodowym, inne badania medyczne wskazuj¹ na genetyczne
mo¿liwoci takich uwarunkowañ. Istnia³ pogl¹d, ¿e teoria psychogenna budzi wiele w¹tpliwoci co
do swej zasadnoci, obecnie za przyjmuje siê za pewne uwarunkowania biologiczne. Dlatego te¿
mo¿na powiedzieæ, ¿e przyczyny homoseksualizmu wystêpuj¹ w uwarunkowaniach biologicznych
lub psychospo³ecznych. Wobec tego homoseksualizm mo¿e byæ spowodowany zarówno nieprawid³owym ukszta³towaniem siê orodków seksualnych p³odów ludzkich z racji zaburzeñ czynnoci
hormonalnych, jak i wadliwym funkcjonowaniem rodzin.
33 Wyroki cytowane za W. Szafrañski, Homoseksualizm jako problem , s. 183. Dec. SRR.
vol. 21 (1929), dec. 52, n. 24; Dec. SRR. vol. 27 (1935), dec. 42, n. 3; Dec. SRR. vol. 32 (1940),
dec. 32; Dec. SRR. vol. 33 (1941), dec. 33; Dec. SRR. vol. 35 (1943), dec. 22; Dec. SRR. vol. 45
(1953), dec. 119; Dec. SRR. vol. 48 (1956), dec. 57; Dec. SRR. vol. 55 (1963), dec. 108; Dec. SRR.
vol. 56 (1964), dec. 134; Dec. SRR. vol. 58 (1966), dec. 141, n. 2.
30
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seksualizmu jako przyczyny impotencji psychicznej  funkcjonalnej zastosowano w kilku wyrokach Roty Rzymskiej34.
Na ukierunkowanie siê jurysprudencji w zakresie homoseksualizmu wp³ynê³o stanowisko orzecznictwa rotalnego, gdzie w wyroku z dnia 15 marca 1956 r.
przedstawiono etiologiê homoseksualizmu w wietle uwarunkowañ psychiatrycznych i seksuologicznych, zw³aszcza podczas omawiania teorii biologicznej i psychogenetycznej35. W orzeczeniu z dnia 20 grudnia 1963 r. za stwierdzono, i¿
tylko homoseksualizm wy³¹cznyekskluzywny mo¿e byæ przyczyn¹ impotencji
psychicznej i funkcjonalnej36. Wyjaniono, i¿ homoseksualizmu nie uznano jako
przeszkody samoistnej, ale dopuszczono mo¿liwoæ orzeczenia niewa¿noci ma³¿eñstwa z tego powodu, pod warunkiem, ¿e homoseksualizm zostanie sprowadzony do impotencji psychicznejfunkcjonalnej oraz do choroby umys³owej typu
amentia, dementia, insania circa rem uxoriam. Z kolei wyrok Roty Rzymskiej
z dnia 20 padziernika 1966 r.37 wskazuje na to, i¿ homoseksualizm traktowany
by³ w kategoriach schorzenia psychicznego. Mo¿e to wiadczyæ o niepewnoci
Trybuna³u Papieskiego podczas okrelania homoseksualizmu w ramach tytu³ów
niewa¿noci ma³¿eñstwa, chocia¿ niektóre orzeczenia rotalne nadaj¹ homoseksualizmowi kwalifikacjê typu schorzenia psychicznego. Niektóre wyroki natomiast,
jak orzeczenie c. Ewers z dnia 20 stycznia 1973 r., okrelaj¹ dewiacjê homoseksualn¹ jako defectus discretionis in re uxoria38, inne z kolei homoseksualizm traktuj¹ jako przyczynê braku nale¿nego rozeznania defectus discretionis
iudicii, bowiem dewiacja ta znosi wolnoæ wyboru, a czasami staje siê przyczyn¹
symulacji39.
3. HOMOSEKSUALIZM W KANONICZNYM PROCESIE MA£¯EÑSKIM POD
RZ¥DAMI KPK Z 1917 R.
Pierwszym orzeczeniem rotalnym, w którym zosta³ udowodniony homoseksualizm jako powód niewa¿noci ma³¿eñstwa z racji niezdolnoci do podjêcia
obowi¹zków ma³¿eñskich, by³ wyrok wydany w dniu 2 grudnia 1967 r. przez
ówczesnego dziekana Roty Rzymskiej  Ch. Lefebvre40. W wyroku zaznaczono,
34

Por. Dec. SRR. vol. 32 (1940), dec. XV, n. 35; Dec. SSR. vol. 35 (1943), dec. XXII, n. 4 6.
Por. Dec. SRR. vol. 48 (1956), dec. 57.
36 Por. Dec. SRR. vol. 55 (1963), dec. CXVII, n. 35.
37 Por. Dec. SRR. vol. 58 (1966), dec. 141, n. 23.
38 Por. Dec. c. Ewers, SRRD 65 (1973), s. 2835.
39 Por. Dec. SRR. vol. 60 (1968), s. 478.
40 Por. Dec. c. Lefebvre, SRRD 59 (1967), s. 798807; A. Stankiewicz, Homoseksualizm jako
przyczyna niewa¿noci ma³¿eñstwa wed³ug najnowszej jurysprudencji rotalnej (19561976), Prawo
Kanoniczne 22(1979)34, s. 155; J. Vernay, Levolution de la jurisprudence totale en materie dhomosexualitate et de nymphomanie, Reuve de Droit Canonique 26(1976), s. 82.
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¿e homoseksualizm, jako dewiacja, wywo³uje awersjê do p³ci przeciwnej, której
nie mo¿na pokonaæ, bowiem uniemo¿liwia ona przekazanie i przyjêcie prawa do
cia³a, zmierzaj¹cego do aktów ma³¿eñskich zdolnych do wydania potomstwa zgodnie z wymogami prawa naturalnego. Rota Rzymska, stoj¹c na stanowisku, ¿e nikt
nie mo¿e wype³niæ rzeczy niemo¿liwej, w myl zasady ad impossibile nemo tenetur podkreli³a, ¿e umowa jest niewa¿na, jeli dotyczy przedmiotu niemo¿liwego
do wykonania. W tym przypadku zachodzi brak przedmiotu zgody ma³¿eñskiej
i wydano wyrok stwierdzaj¹cy niewa¿noæ ma³¿eñstwa, poniewa¿ przyjêto za
udowodnion¹ niezdolnoæ pozwanego do przyjêcia i przekazania prawa do cia³a
wy³¹cznego na skutek obci¹¿enia homoseksualnego. Ponadto stwierdzono, i¿ niezdolnoæ pozwanego spowodowana jest anomaliami psychoseksualnymi, do których zalicza siê tak¿e homoseksualizm41.
Istotn¹ kwesti¹ dla problematyki dotycz¹cej homoseksualizmu by³o postanowienie kan. 1082 KPK z 1917 r., które wymaga³o odpowiedniej wiedzy o ma³¿eñstwie, ale nie bra³o pod uwagê braku tej wiedzy w sprawach ma³¿eñskich, tylko
brak rozeznania. Rozpatruj¹c tê kwestiê teoretycznie, mo¿na powiedzieæ, ¿e brak
wiedzy w sprawach ma³¿eñskich jest mo¿liwy nawet u osób o wysokim poziomie
intelektualnym, z tym, ¿e trudno by³oby podejrzewaæ osoby dojrza³e o niewiedzê,
która nie by³aby uwarunkowana brakiem debitae discretionis. Ponadto brak debitae discretionis stanowi wadê intelektu i z tego wzglêdu pojêcie to nie mieci³o
siê w zakresie dyspozycji kan. 1082 KPK z 1917 r., bowiem uwzglêdnia³o tylko
prawo naturalne dotycz¹ce osób psychicznie chorych. Osoby chore psychicznie
za s¹ niezdolne do ma³¿eñstwa, ale nie z racji braku wiedzy o przedmiocie zgody, tylko z uwagi na to, ¿e s¹ personae iure inhabiles i to z prawa naturalnego.
Wystêpuje tu brak przedmiotu samego aktu prawnego w aspekcie funkcjonalnym,
w sytuacji kiedy osoba jest niezdolna do wype³nienia obowi¹zków wynikaj¹cych
z zawartego ma³¿eñstwa. Niezdolnoæ ta jest spowodowana anomaliami psychoseksualnymi, do których zalicza siê równie¿ homoseksualizm42.
W wyroku Roty Rzymskiej z dnia 25 lutego 1969 r.43 ponens Annì postawi³
pytanie, czy g³êboko zakorzeniony homoseksualizm stanowi per se tytu³ niewa¿-

41

Por. J.M. Bordeleau, Homosexualite et nullite du marriage, Studia Canonica 2(1968),
s. 223246; S. Villeggiante, Rilevanza giuridica dell omosessualita nel consenso matrimoniale, La
Chiesa dopo il Concilio, Atti del Congresso Internazionale di diritto canonico (Roma 1419 gennaio
1970), Milano 1972, s. 13451367; U. Navarette, Incapacitas assumendi onera uti caput autonomum nullitatis matrimonii, Periodica de re morali, canonica, Liturgica 61(1972), s. 65; P. Huizing,
Acta Commissionis, II de Matrimonio, Communicationes 3(1971), s. 77.
42 Por. T. Pawluk, Brak uwiadomienia co do natury ma³¿eñstwa a wa¿noæ kanonicznej umowy ma³¿eñskiej, Prawo Kanoniczne 23(1980)12, s. 193210; W. Szafrañski, Homoseksualizm jako
problem , s. 94.
43 Communicationes 3(1971), s. 7779.
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noci ma³¿eñstwa z racji braku przedmiotu formalnego zgody ma³¿eñskiej? W uzasadnieniu orzeczenia wyjaniono, i¿ z jednej strony, homoseksualizm uniezdalnia
do przyjêcia i przekazania prawa do cia³a, poniewa¿ wed³ug prawa natury powinno to byæ ius coniugale, natomiast nie mo¿na traktowaæ przedmiotu zgody na
ma³¿eñstwo tylko jako ius in corpus, a wiêc tylko pod wzglêdem fizjologicznym,
bowiem obejmuje równie¿ obowi¹zek wspólnoty ¿ycia ma³¿eñskiego, czyli te¿
consortium vitae. Maj¹c na uwadze argumentacjê przedstawion¹ w wyroku c. Lefebvre z dnia 2 grudnia 1967 r., stwierdzono, i¿ homoseksualizm pozwanego naruszy³ jego stan osobowoci do tego stopnia, ¿e w chwili zawierania ma³¿eñstwa
by³ on niezdolny do zapocz¹tkowania ca³kowitej wspólnoty ¿ycia ma³¿eñskiego,
przez co spowodowa³ niezaistnienie przedmiotu zgody ma³¿eñskiej44.
W orzeczeniu Roty Rzymskiej z dnia 6 padziernika 1969 r. c. Pompedda45
powo³ano siê na wyrok c. Lefebvre z dnia 2 grudnia 1967 r. W wyroku podkrelono, ¿e kontrakt ma³¿eñski jest niewa¿ny z powodu braku jego przedmiotu, poniewa¿ pozwany w sposób sta³y by³ niezdolny do wykonywania obowi¹zków ma³¿eñskich. Powo³ano siê tak¿e na zasadê, ¿e nikt nie jest zobowi¹zany do rzeczy
niemo¿liwej. Ponadto zaznaczono, ¿e pozwany z racji homoseksualizmu by³ niezdolny do podjêcia obowi¹zków wynikaj¹cych z zawartego ma³¿eñstwa, a wiêc
by³ niezdolny do przekazania i przyjêcia wy³¹cznego i dozgonnego prawa do aktów ma³¿eñskich, czyli istotnego przedmiotu zgody ma³¿eñskiej.
Zastanawiaj¹c siê nad argumentacj¹ przedstawion¹ w orzeczeniu c. Lefebvre
z dnia 2 grudnia 1967 r. i w orzeczeniu c. Annì z dnia 25 lutego 1969 r., mo¿na
zauwa¿yæ w¹tpliwoci co do jednoznacznej kwalifikacji homoseksualizmu, chocia¿by z uwagi na to, i¿ odbiera siê go jako defectus discretionis iudicii, a tak¿e
jako niezdolnoæ do przyjêcia obowi¹zków ma³¿eñskich. Z kolei wyrok c. Pompedda z dnia 6 padziernika 1969 r. zatwierdzaj¹cy wyrok Roty Rzymskiej c. Lefebvre z dnia 2 grudnia 1967 r. stanowi novum, bowiem opowiedzia³ siê za niezdolnoci¹ podmiotu do przyjêcia obowi¹zków ma³¿eñskich z przyczyny swego
stanu ob suum statum46.
Obszerne wypowiedzi na temat niezdolnoci do przyjêcia obowi¹zków ma³¿eñskich z racji homoseksualizmu zawarte s¹ w wyroku rotalnym c. Annì z dnia
6 lutego 1973 r. Ponens, powo³uj¹c siê na poprzednio wydane orzeczenia Roty
Rzymskiej, podkreli³, ¿e w ciê¿kich przypadkach homoseksualizmu nie mo¿na
pogodziæ z natur¹ zgody ma³¿eñskiej47. Uzasadniono to tym, ¿e przypadki te powoduj¹ niezdolnoæ do przyjêcia istotnych obowi¹zków wynikaj¹cych z zawartego ma³¿eñstwa. Zaznaczono tak¿e, ¿e niezdolnoæ ta pochodzi od perwersji in44

Por. A. Stankiewicz, Homoseksualizm jako przyczyna niewa¿noci ma³¿eñstwa , s. 156.
Por. Il Diritto Ecclestastico 80(1969), s. 147159.
46 Por. Dec. SRR. vol. 61 (1969), s. 924.
47 Por. Dec. c. Annì, SRRD 65 (1973), s. 6371.
45
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stynktu seksualnego, który w sposób bezporedni (per se) zwrócony jest do osób
tej samej p³ci, a tylko ubocznie (per accidens) do p³ci przeciwnej. W zwi¹zku
z tym, stan faktyczny osoby dotkniêtej tego rodzaju dewiacj¹, pomimo jej najlepszej woli powoduje, ¿e osoba ta jest niezdolna do nawi¹zania wspólnoty ¿ycia
heteroseksualnego, czyli nie jest zdolna do nawi¹zania wspólnoty ma³¿eñskiej
trwa³ej i wy³¹cznej.
Warto przypomnieæ tak¿e orzeczenie Roty Rzymskiej c. Huot z dnia 28 stycznia 1974 r.48. W wyroku stwierdzono, i¿ homoseksualizm nie mo¿e byæ oceniany
tylko w aspekcie fizycznym, lecz równie¿ jako defekt umys³owy. Ponadto zaznaczono, ¿e homoseksualizm stanowi dewiacjê instynktu zmierzaj¹cego do za³o¿enia
wspólnoty ma³¿eñskiej z osob¹ p³ci odmiennej zarówno pod wzglêdem fizycznym,
psychicznym, jak i uczuciowym. Z argumentacji wyroku wynika, ¿e homoseksualizm nie zosta³ zakwalifikowany jako impotencja psychiczna lub funkcjonalna.
Nie umieszczono równie¿ homoseksualizmu jako dewiacji w obrêbie schorzeñ
umys³owych. Przyjêto natomiast, ¿e homoseksualizm stanowi autonomiczn¹ przyczynê niewa¿noci ma³¿eñstwa z powodu braku przedmiotu zgody ma³¿eñskiej.
Poza tym, uwzglêdniono fakt, ¿e przy homoseksualizmie popêd seksualny skierowany jest na zupe³nie inny przedmiot, ni¿ wspólnota ¿ycia ma³¿eñskiego. Z tego
te¿ wzglêdu, niezdolnoæ do przyjêcia obowi¹zków ma³¿eñskich znajduje uzasadnienie w braku przedmiotu umowy ma³¿eñskiej49.
4. HOMOSEKSUALIZM A NIEZDOLNOÆ DO PODJÊCIA I WYPE£NIENIA
ISTOTNYCH OBOWI¥ZKÓW MA£¯EÑSKICH WED£UG KPK Z 1983 R.
W postanowieniu kan. 1095, n. 3 KPK z 1983 r. ustawodawca kocielny
umieci³ niezdolnoæ osoby do podjêcia istotnych obowi¹zków ma³¿eñskich, wskazuj¹c na przyczyny natury psychicznej (causa naturae psychicae). Warto zatem
przypomnieæ trudnoci, jakie wystêpowa³y podczas prac kodyfikacyjnych nad
tytu³em kan. 1095 KPK z 1983 r. Pocz¹tkowo w schemacie, dotycz¹cym propozycji nowego kanonu uzale¿niono niezdolnoæ osoby do podjêcia istotnych obowi¹zków ma³¿eñskich od anomalii psychoseksualnych, póniej za od anomalii
psychicznej. W ostatniej redakcji normy wykrelono s³owo anomalia i umieszczono niezdolnoæ pochodz¹c¹ z przyczyn natury psychicznej50. Termin przyczyny natury psychicznej nale¿y rozpatrywaæ w odniesieniu do niezdolnoci osoby
do przyjêcia przedmiotu zgody ma³¿eñskiej.
48

Por. Dec. c. Huot, SRRD 66 (1974), s. 2734; A. Stankiewicz, Homoseksualizm jako przyczyna niewa¿noci ma³¿eñstwa , s. 190.
49 Por. O. Di Jorio, Il dolo nel consenso matrimoniale, Citta del Vaticano 1972, s. 156; A. Stankiewicz, Homoseksualizm jako przyczyna niewa¿noci ma³¿eñstwa , s. 191.
50 Por. F. Bersini, Il diritto canonico matrimoniale, Commento giuridicoteologicopastorale,
Torino 1994, s. 99.
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Wed³ug niektórych autorów pojêcie przyczyn psychicznych nale¿y rozumieæ jako zaburzenia ludzkiej psychiki, które powoduj¹ niepokonalne ograniczenia osoby wobec mo¿liwoci realizacji zobowi¹zañ ma³¿eñskich51. Inni teoretycy
prawa za podkrelaj¹, ¿e zaburzenia ludzkiej psychiki s¹ trudne do zbadania i usystematyzowania z uwagi na to, i¿ dotycz¹ sfery ogromnie skomplikowanej, bardziej
ni¿ zaburzenia fizjologiczne, chocia¿by w aspekcie neurologicznym52. Wynika
z tego, i¿ niezdolnoæ psychiczna do przyjêcia istotnych obowi¹zków ma³¿eñskich zapisana w postanowieniu kan. 1095, n. 3 KPK z 1983 r. z pewnoci¹ jest
trudniejszym tytu³em niewa¿noci od braku wystarczaj¹cego u¿ywania rozumu
zawartym w n. 1 normy kan. 1095, jak równie¿ od powa¿nego braku rozeznania
oceniaj¹cego wpisanego do n. 2 dyspozycji kan. 1095 ze wzglêdu na zaburzenia
natury emocjonalnej i wolitywnej, a nie intelektualnej.
Anomalie psychoseksualne powoduj¹ niezdolnoæ przede wszystkim do w³aciwego rozeznania przedmiotu zgody ma³¿eñskiej, jak równie¿ krytycznej oceny
swojego postêpowania. Osoby dotkniête takimi zaburzeniami nie s¹ zdolne do
przekazania praw i podjêcia obowi¹zków wynikaj¹cych z zawarcia ma³¿eñstwa.
Osoba ludzka jest dog³êbnie przenikniêta p³ciowoci¹, ¿e nale¿y j¹ uznaæ za
jeden z g³ównych czynników kszta³tuj¹cych ¿ycie cz³owieka53, bowiem z p³ci
wynikaj¹ cechy charakterystyczne, które w dziedzinie biologii, psychologii i duchowoci, czyni¹ osobê mê¿czyzn¹ i kobiet¹, i które z tego powodu maj¹ ogromne znaczenie dla rozwoju poszczególnych ludzi i ich w³¹czania siê w ¿ycie spo³eczne54. Niektórzy autorzy zaznaczaj¹, i¿ czynnikiem doæ istotnym w kszta³towaniu i modyfikowaniu zachowañ w sferze psychoseksualnej jest z pewnoci¹
stopieñ dojrza³oci lub niedojrza³oci osobowoci55. Niedojrza³oæ w sferze psychoseksualnej mo¿e doprowadziæ do braku w³aciwego odczytania w³asnej seksualnoci i traktowania jej w sposób zabawowy i instrumentalny56. Z tego te¿
wzglêdu zaburzenia psychoseksualne mog¹ stanowiæ istotny element uniemo¿liwiaj¹cy tworzenie wspólnoty ma³¿eñskiej.
51 Por. G. Versaldi, Elementa psichologica matrimonialis consensus, Periodica 71(1982), s.

193;
P. Bianchi, La causa naturae psichicae dellincapacita, w: Lincapacita di assumere gli oneri essenziali del matrimonio, Citta del Vaticano 1998, s. 140.
52 Por. O. Fumagalli Carulli, Perturbazioni psychice e consenso matrimoniale, Ephemerides
Iuris Canonici 33 (1977), s. 71.
53 G. Erlebach, To¿samoæ seksualna a niewa¿noæ zwi¹zku ma³¿eñskiego wed³ug najnowszej
jurysprudencji rotalnej (19831994), w: To¿samoæ seksualna nupturientów a zdolnoæ do zgody
ma³¿eñskiej, red. B. Zubert, Opole 1998, s. 198.
54 Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o niektórych zagadnieniach , s. 77.
55 Por. S. Steuden, Psychologiczne aspekty dojrza³oci do zawarcia ma³¿eñstwa, w: Wychowanie do ¿ycia w rodzinie. Drogi i bezdro¿a, red. G. Witaszek, R. Podpora, Lublin 1996, s. 122173.
56 Por. St. Padzior, Przyczyny psychiczne. Niezdolnoæ osoby do zawarcia ma³¿eñstwa w wietle
kan. 1095, Lublin 1990, s. 5459.
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Pierwsze orzeczenie rotalne wydane po wprowadzeniu w ¿ycie nowego KPK
z 1983 r., w którym udowodniono, ¿e homoseksualizm stanowi podstawê niewa¿noci ma³¿eñstwa z racji niezdolnoci do podjêcia istotnych obowi¹zków ma³¿eñskich, mia³o miejsce w wyroku z dnia 15 marca 1983 r. c. Calagiovanni57. Istotn¹
kwesti¹ by³o okrelenie wp³ywu zaburzeñ wynikaj¹cych z homoseksualizmu na
rozeznanie oceniaj¹ce oraz niezdolnoæ osoby do podjêcia wiêkszoci istotnych obowi¹zków ma³¿eñskich. Wed³ug ponensa, przy homoseksualizmie popêd seksualny
skierowany jest na przedmiot inny ni¿ wspólnota ¿ycia ma³¿eñskiego i z tej racji
niezdolnoæ do podjêcia istotnych obowi¹zków ma³¿eñskich posiada swoje uzasadnienie w braku przedmiotu umowy ma³¿eñskiej. Potwierdzeniem tego, ¿e homoseksualizm stanowi psychicznie uwarunkowan¹ niezdolnoæ do prowadzenia ¿ycia
ma³¿eñskiego jest wyrok Roty Rzymskiej z dnia 19 grudnia 1994 r. c. Funghini58.
Z publikacji niektórych autorów wynika, ¿e homoseksualizmu nie mo¿na
oceniaæ tylko w wymiarze fizycznym, czy te¿ traktowaæ jako defekt umys³owy,
bowiem stanowi on niew¹tpliwie dewiacjê instynktu zmierzaj¹cego ze swej natury do wspólnoty ¿ycia ma³¿eñskiego z osob¹ p³ci odmiennej zarówno w aspekcie
fizycznym, psychicznym, jak i afektywnym59. Problemy w³aciwe homoseksualizmowi typu mêskiego maj¹ równie¿ zastosowanie w odniesieniu do homoseksualizmu kobiecego, szczególnie, jeli chodzi o odró¿nienie homoseksualizmu prawdziwego od rzekomego, a tak¿e o ustalenie stopnia tendencji homoseksualnej60.
W polskich trybuna³ach kocielnych liczba prowadzonych procesów o stwierdzenie
niewa¿noci ma³¿eñstwa z powodu homoseksualizmu jest w³aciwie doæ niewielka. Wynika to st¹d, ¿e osoby o takich sk³onnociach nie decyduj¹ siê zazwyczaj na zawarcie ma³¿eñstwa.
Interesuj¹cym przyk³adem rozstrzygniêcia sprawy o niewa¿noæ ma³¿eñstwa
z tytu³u psychicznej niezdolnoci do zawarcia ma³¿eñstwa i podjêcia istotnych
obowi¹zków ma³¿eñskich w wyniku homoseksualizmu jest wyrok S¹du Metropolitalnego Warszawskiego z dnia 4 grudnia 1984 r.61. W uzasadnieniu wyroku
57

Por. Monitor Ecclesiasticus 108(1983), s. 245253.
Por. Monitor Ecclesiasticus 123(1998), s. 84119.
59 Por. S. Kosowicz, Niezdolnoæ do relacji miêdzyosobowych (studium w oparciu o wyroki
rotalne okresu posoborowego), Radom 1988, s. 118; G. Erlebach, To¿samoæ seksualna , s. 107.
60 Por. F. Caprio, Omosessualita della donna studio psicodinamico del lesbismo, Roma 1961,
s. 1519; J.B.F. Gottschlok, Lomosessualita, Brescia 1970, s. 35; A. FordBeach, Il sesso nel comportaneo degli uomini e degli animali, Milano 1961, s. 293.
61 Por. Akta S¹du Metropolitalnego Warszawskiego [dalej: ASMW], nr akt 11261. Mê¿czyzna
do zawarcia ma³¿eñstwa posiada³ sta³ego partnera, a decyduj¹c siê na ma³¿eñstwo by³ przekonany,
¿e podo³a wszystkim obowi¹zkom ma³¿eñskim. Pierwsze tygodnie po lubie by³y dla niego trudne
i wtedy wzros³o zainteresowanie by³ym partnerem. Próbowa³ trwaæ w zwi¹zku z kobiet¹¿on¹, ale
jego postanowienie nie przetrwa³o. Podczas wesela pozwany by³ najbardziej zainteresowany swoim
koleg¹  by³ym partnerem. Ma³¿eñstwo zosta³o dope³nione dopiero po czterech miesi¹cach.
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skoncentrowano siê przede wszystkim na przedmiocie niezdolnoci do podjêcia
istotnych obowi¹zków ma³¿eñskich z przyczyn natury psychicznej. I chocia¿
ma³¿eñstwo zawarte zosta³o jeszcze za czasów obowi¹zywania Kodeksu PioBenedyktyñskiego z 1917 r., to wniesion¹ sprawê rozpatrywano na podstawie
postanowienia kan. 1095, n. 3 KPK z 1983 r. Analizuj¹c treæ tej dyspozycji, przedstawiono dyferencje zachodz¹ce w sformu³owaniu normy kan. 1095, nn. 12 oraz
dyspozycji kan. 1095, n. 3 KPK z 1983 r. Ponadto wyjaniono, ¿e w dwóch pierwszych tytu³ach kodeksowych prawodawca kocielny uwydatni³ kwestiê znaczenia aktu psychologicznego zgody ma³¿eñskiej. W numerze trzecim za po³o¿y³
nacisk na zagadnienie niemo¿liwoci podjêcia i wype³nienia przedmiotu zgody
ma³¿eñskiej62.
W wyroku S¹du Metropolitalnego Warszawskiego z dnia 14 wrzenia 1987 r.
stwierdzono, i¿ g³êboko zakorzeniony homoseksualizm stanowi tytu³ niewa¿noci ma³¿eñstwa z powodu braku przedmiotu formalnego zgody ma³¿eñskiej63.
Z opinii niektórych autorów wynika, ¿e na skutek ciê¿kiego obci¹¿enia homoseksualnego nie dochodzi do przyjêcia i przekazania prawa do cia³a, jakie zgodnie
z natur¹ powinno byæ, chocia¿ zdarza siê tak, ¿e strona obci¹¿ona t¹ dolegliwoci¹ nie wyklucza mo¿liwoci sporadycznego spe³niania aktu ma³¿eñskiego64.
Maj¹c na uwadze tak¹ argumentacjê, nale¿y przyj¹æ, ¿e homoseksualizm mo¿e
do tego stopnia naruszyæ osobowoæ naturaln¹, ¿e osoba taka w czasie zawierania
ma³¿eñstwa nie jest zdolna do zapocz¹tkowania ca³kowitej wspólnoty ¿ycia ma³¿eñskiego, powoduj¹c przez to niezaistnienie przedmiotu zgody ma³¿eñskiej65.
Na uwagê zas³uguje orzeczenie S¹du Biskupiego Lubelskiego z dnia 27 lipca
1992 r., gdzie podstaw¹ niewa¿noci ma³¿eñstwa by³ homoseksualizm kobiety66.
W uzasadnieniu wyroku stwierdzono, i¿ strona pozwana jest niezdolna do wy62 Por. M. F¹ka, Niezdolnoæ do przyjêcia istotnych obowi¹zków ma³¿eñskich jako tytu³ niewa¿noci ma³¿eñstwa, Prawo Kanoniczne 25(1982)12, s. 245269.
63 ASMW, nr akt 54/87. Powódka zauwa¿y³a sk³onnoci homoseksualne pozwanego dopiero
po trzech miesi¹cach od zawarcia ma³¿eñstwa. Pozwany przyzna³, ¿e poci¹g homoseksualny rozwija³ siê u niego doæ wczenie, bo jeszcze w szkole podstawowej. Na ma³¿eñstwo zdecydowa³ siê
pod wp³ywem presji ze strony rodziny. Z ma³¿eñstwa jednak wykluczy³ potomstwo, nie uprzedzaj¹c o tym powódkê. Po lubie do domu zaprasza³ m³odych ch³opców i mia³ przyjaciela, co by³o
ogromnym zaskoczeniem dla powódki.
64 Por. J. Vernay, Levolition de la jurisprudence totale en materie dhomosexualitate et de
nymphomanie, Reuve de Dront Canonique 26(1976), s. 84; W. Szafrañski, Homoseksualizm jako
problem , s. 18; A. Stankiewicz, Homoseksualizm jako przyczyna niewa¿noci ma³¿eñstwa , s. 153.
65 Por. O. Di Jorio, Il dolo nel consenso , s. 157.
66 Por. Akta S¹du Biskupiego Lubelskiego, nr 2641. Pozwana po zawarciu ma³¿eñstwa odmawia³a mê¿owi wspó³¿ycia, wiêc ma³¿eñstwo nie zosta³o dope³nione, poniewa¿ ona do tego nie dopuci³a. wiadkowie zeznali, ¿e gdy m¹¿ przebywa³ w wojsku to pozwana przyjê³a do mieszkania
kole¿ankê, z któr¹ spa³a w jednym ³ó¿ku. Pozwana nie lubi³a towarzystwa mêskiego, a bêd¹c pod
wp³ywem alkoholu przytula³a siê do dziewczyn, tak jak do mê¿czyzny.
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tworzenia w³asnych relacji miêdzyosobowych we wspólnocie z powodem z uwagi na brak zdolnoci do ¿ycia w zwi¹zku heteroseksualnym. Wyjaniono, ¿e pozwana dotkniêta anomaliami psychoseksualnymi doprowadzi³a do rozpadu ma³¿eñstwa, poniewa¿ nie by³a zdolna do krytycznej oceny swego niew³aciwego
postêpowania, jak równie¿ nie by³a w stanie z racji wystêpuj¹cych anomalii do
przekazania praw i przyjêcia obowi¹zków ma³¿eñskich. Wynika z tego, ¿e homoseksualizm kobiety, podobnie zreszt¹, jak w przypadku mê¿czyzny z ca³¹ pewnoci¹ uniemo¿liwia realizacjê wiêkszoci istotnych obowi¹zków ma³¿eñskich.
Dla stwierdzenia niewa¿noci ma³¿eñstwa zgodnie z postanowieniem kan.
1095 KPK z 1983 r. nale¿y wskazaæ, ¿e stan psychicznej niezdolnoci istnia³ przed
lub w momencie zawierania ma³¿eñstwa. Nie wystarczy samo potwierdzenie takiego stanu, poniewa¿ istotne jest, aby jego nasilenie uniemo¿liwi³o tworzenie
wspólnoty ma³¿eñskiej i nawi¹zanie relacji wy³¹cznej z osob¹ p³ci przeciwnej67.
Niektórzy autorzy twierdz¹, ¿e istnieje tyle typów homoseksualizmu, ile jest osób
przejawiaj¹cych egzystencjalnie tak¹ sytuacjê68. Orzecznictwo Roty Rzymskiej,
zw³aszcza we wspomnianym wczeniej wyroku c. Annì z dnia 25 lutego 1969 r.
postulowa³o, aby osobowoæ homoseksualisty ujmowaæ ca³ociowo, najpierw sam¹
w sobie, a nastêpnie w relacji do wspólnoty ¿ycia ma³¿eñskiego z osob¹ p³ci odmiennej. Tak wiêc relacje te nale¿y oceniaæ egzystencjalnie, czyli na ile dewiacja
ta ca³kowicie i nieodwracalnie uniemo¿liwia powstanie takiej wspólnoty. Warto
przypomnieæ tak¿e orzeczenie c. Annì z dnia 6 lutego 1973 r., w którym podkrelono, i¿  oceniaj¹c ciê¿koæ i nieodwracalnoæ homoseksualizmu  nale¿y
uwzglêdniæ przede wszystkim to, czy dewiacja popêdu wywodzi siê z przyczyn
fizjologicznych, czy te¿ z racji endokrynologicznej, a mo¿e z przyczyn patologicznych, skutkiem czego osoba taka kieruje siê do tej samej p³ci w sposób trwa³y
i wy³¹czny z jednoczesn¹ awersj¹ do p³ci przeciwnej.
Poddaj¹c analizie orzeczenie S¹du Metropolitalnego Warszawskiego z dnia
7 marca 2004 r.69, nale¿y podkreliæ, ¿e przy homoseksualizmie popêd kieruje siê
na przedmiot zupe³nie inny ni¿ wspólnota ¿ycia ma³¿eñskiego, w zwi¹zku z tym
67 Por. D. De Caro, La cosidetta incapacita psicologica in riferimento Alla validita del consenso

matrimoniale second oil diritto canonico, Monitor Ecclesiasticus 108(1983), s. 223; A. McGrath,
On the Gravity of Causes of a Psychological Nature in the Proof of Inability to Assume the Essential
Obligationes of Marriage, Studia Canonica 22(1988), s. 68.
68 Por. E. Gius, Una messa a Punto della omosessualita, Torino 1972, s. 77.
69 ASMW, nr akt 20734. Pozwany posiada³ ró¿nych partnerów tej samej p³ci, z którymi zwi¹zany by³ emocjonalnie. Decyzja o ma³¿eñstwie by³a wymuszona przez matkê. Po lubie nie zbli¿y³
siê do powódki, co by³o szokiem dla niej samej. Okaza³ siê niezdolny do wspó³¿ycia z powódk¹,
poniewa¿ prawdziwe sk³onnoci pozwanego oddalaj¹ go psychicznie od ¿ony, a nawet czu³, jak sam
przyzna³, do niej wstrêt. Od zawarcia ma³¿eñstwa utrzymywa³ kontakty homoseksualne z innym
mê¿czyzn¹. Mocna wiê pozwanego z innym mê¿czyzn¹ uniemo¿liwi³a zawi¹zanie takiej wiêzi
z powódk¹.
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niezdolnoæ do przyjêcia obowi¹zków ma³¿eñskich z pewnoci¹ posiada uzasadnienie w braku przedmiotu ma³¿eñstwa. Z uzasadnienia wyroku wynika, ¿e ujawniony po zawarciu ma³¿eñstwa homoseksualizm okaza³ siê niepokonalny, bowiem
popêd do tej samej p³ci dowodzi istnienia g³êboko zakorzenionego i nieuleczalnego homoseksualizmu, bez wzglêdu na to, czy wywodzi siê on z nawyku, czy te¿
z samej natury. Mo¿na powiedzieæ, ¿e mo¿liwoæ zawarcia ma³¿eñstwa w takich
sytuacjach bêdzie zale¿a³a od wielu czynników, takich jak prze¿yte dowiadczenia homoseksualne, osobista determinacja i przezwyciê¿enie sk³onnoci, czy te¿
g³êbia istniej¹cej sk³onnoci  co wydaje siê w tym doæ istotnym elementem,
a tak¿e korzystanie z pomocy terapeutycznej i przyjêcie przez osobê p³ci odmiennej, która tak¹ osobê zaakceptuje.
Wobec tego nasuwa siê pytanie, czy g³êboko zakorzeniony homoseksualizm
stanowi tytu³ niewa¿noci ma³¿eñstwa z powodu braku przedmiotu formalnego
zgody ma³¿eñskiej? Niektórzy autorzy uwa¿aj¹, ¿e na skutek istnienia ciê¿kiego
obci¹¿enia homoseksualnego nie mo¿e dojæ i nie dochodzi do przyjêcia i przekazania prawa do cia³a, jakie zgodnie z natur¹ powinno byæ, pomimo tego, ¿e nie
wyklucza mo¿liwoci sporadycznego spe³niania aktu ma³¿eñskiego70. Przyjmuj¹c
tê argumentacjê, nale¿y przypomnieæ, ¿e homoseksualizm mo¿e do tego stopnia
naruszyæ stan osobowoci naturalnej, i¿ osoba w czasie zawierania ma³¿eñstwa
jest niezdolna do zapocz¹tkowania ca³kowitej wspólnoty ¿ycia ma³¿eñskiego,
powoduj¹c przez to niezaistnienie przedmiotu zgody ma³¿eñskiej71.
Ciekawy wydaje siê wyrok S¹du Metropolitalnego Warszawskiego z dnia 12
czerwca 2007 r.72 o stwierdzenie niewa¿noci ma³¿eñstwa, który zawiera pewne
sprzecznoci w swoim materiale dowodowym. W wyroku podkrelono, ¿e nie
ka¿da forma homoseksualizmu wp³ywa na niewa¿noæ ma³¿eñstwa, ale tylko homoseksualizm nieuleczalny, który w rzeczywistoci uniemo¿liwia podjêcie i wype³nienie istotnych obowi¹zków ma³¿eñskich. Ponadto podkrelono niezdolnoæ
pozwanego do podjêcia i wype³nienia istotnych obowi¹zków ma³¿eñskich z racji
biseksualizmu. Zaznaczono tak¿e, i¿ nie wystarczy stwierdzenie homoseksualizmu po zawarciu zwi¹zku ma³¿eñskiego, poniewa¿ w okresie przedlubnym wy-

70

Por. A. Stankiewicz, Homoseksualizm jako przyczyna niewa¿noci ma³¿eñstwa , s. 153; J.
Vernay, Levolition de la jurisprudence totale , s. 87.
71 Por. O. Di Jorio, Il dolo nel consenso , s. 153.
72 ASMW, nr akt 21591. Do ma³¿eñstwa pozwanego namówi³a matka. Przed zawarciem lubu
dwa razy dosz³o miêdzy nim a powódk¹ do wspó³¿ycia seksualnego. Pozwany by³ osob¹ skromn¹
i niemia³¹, dlatego te¿ powódka nie zorientowa³a siê w upodobaniach pozwanego. Pozwany potwierdzi³, ¿e do zawarcia ma³¿eñstwa namówi³a go jego matka, a on siê zgodzi³, bo chcia³ sprawiæ
jej przyjemnoæ. Decyduj¹c siê na zawarcie ma³¿eñstwa, nie zdawa³ sobie sprawy z tego, ¿e nie
bêdzie w stanie podj¹æ i wype³niæ istotnych obowi¹zków ma³¿eñskich, chocia¿ próbowa³ i myla³,
¿e po lubie jako siê to u³o¿y.
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stêpowa³o jeszcze zjawisko, zwane biseksualizmem73. I chocia¿ niektórzy autorzy zalecaj¹ du¿¹ ostro¿noæ przy wypowiadaniu siê na temat biseksualizmu74, to
w rzeczywistoci nie powinien on stanowiæ przeszkody przy zawieraniu ma³¿eñstwa, chyba ¿e dosz³oby do tego, ¿e popêd homoseksualny ustabilizowa³by siê
w sposób nieodwracalny i nieuleczalny75. Osoba dotkniêta zaburzeniem biseksualizmu mo¿e w tym czasie anga¿owaæ siê w praktyki homoseksualne i heteroseksualne zale¿nie od zmieniaj¹cych siê okolicznoci i warunków ¿ycia, determinuj¹cych jej zaanga¿owanie siê w tej lub drugiej dziedzinie seksualnej76. Zatem
przy zaistnieniu biseksualizmu istotnym problemem bêdzie zdolnoæ do realizowania ma³¿eñstwa, zw³aszcza jego jednoci i wy³¹cznoci77.
Warto przypomnieæ naukê papie¿a Jana Paw³a II zawart¹ w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio, w której podkreli³, ¿e: p³ciowoæ, poprzez któr¹
mê¿czyzna i kobieta oddaj¹ siê sobie wzajemnie ( ) nie jest bynajmniej zjawiskiem czysto biologicznym, lecz dotyczy samej wewnêtrznej istoty osoby ludzkiej jako takiej. Urzeczywistnia siê ona w sposób prawdziwie ludzki tylko wtedy,
gdy stanowi integraln¹ czêæ mi³oci ( ). Ca³kowity dar z ¿ycia by³by zak³amaniem, jeliby nie by³ znakiem i owocem pe³nego oddania osobowego, w którym
jest obecna ca³a osoba78.
Zgodnie z opini¹ niektórych autorów homoseksualizm jest niezdolnoci¹ do
prowadzenia wy³¹cznego wspó³¿ycia z partnerem odmiennej p³ci. Z pewnoci¹
niezdolnoæ ta narusza prawo jednej ze stron do intymnej wspólnoty w sposobie
jej realizacji, jeli chodzi o praktyki umo¿liwiaj¹ce wspó³¿ycie, jak równie¿ wy-

73

Por. K. Imieliñski, Geneza homo i biseksualizm rodowiskowy. Teoria orientacji p³ciowej,
Warszawa 1963, s. 58. Autor wyjania, i¿ biseksualizm jest zaburzeniem seksualnym zbli¿onym do
homoseksualizmu. Oznacza zaburzenie popêdu p³ciowego, które przejawia siê tym, ¿e jest skierowany do osób p³ci przeciwnej i p³ci w³asnej. Biseksualizm charakteryzuje siê tym, ¿e ten poci¹g
seksualny umieszczono pomiêdzy homoseksualizmem a heteroseksualizmem. Za biseksualistê uznaje
siê osobê z trwa³¹ dyspozycj¹ psychoseksualn¹ do utrzymania kontaktów seksualnych z przedstawicielami obu p³ci.
74 Por. tam¿e, s. 63.
75 Por. Wyrok S¹du Metropolitalnego w Katowicach c. R. Sobañski z 2 IV 1997 r. w sprawie
o niewa¿noæ ma³¿eñstwa z tytu³u niezdolnoci do podjêcia istotnych obowi¹zków ma³¿eñskich (biseksualizm), Ius Matrimoniale 2(1997), s. 235. W wyroku podkrelono, ¿e: pozwany odczuwa³
g³êbokie rozdwojenie, a kontakty homoseksualne traktowa³ jako co oczywistego. I chocia¿ pozwany próbowa³ dokonaæ zmiany swojej orientacji psychoseksualnej, to nie by³ on zdolny do trwania w zwi¹zku heteroseksualnym, poniewa¿ nie potrafi³ wyst¹piæ przeciwko swojej naturze.
76 Por. G. Erlebach, To¿samoæ seksualna , s. 110.
77 Por. Wyrok S¹du Metropolitalnego w Katowicach c. Sobañski , s. 236. W konkluzji wyroku zaznaczono, i¿ powa¿ny biseksualizm dezintegruje osobowoæ cz³owieka, uniemo¿liwia ca³kowity dar z cia³a i pe³ne oddanie osobowe, wskutek czego nie pozwala mu na dokonanie w pe³ni
rozumnej, wolnej i odpowiedzialnej decyzji na ma³¿eñstwo.
78 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Familaris consortio (22 listopada 1981), nr 56.

46

ANNA GO£ÊBIOWSKA

³¹cznoæ tego prawa79. Niektórzy autorzy twierdz¹ nawet, ¿e homoseksualizm
odznacza siê tym, ¿e mo¿na go chwilowo opanowaæ, z tym, ¿e po jakim czasie
mo¿e i rzeczywicie doprowadza do ucieczki homoseksualisty od ma³¿eñstwa80.
Dewiacja seksualna, jak¹ jest homoseksualizm, ró¿ni siê tym od innych przyczyn
powoduj¹cych niezdolnoæ do podjêcia istotnych obowi¹zków ma³¿eñskich, i¿
one s¹ bardziej podatne na leczenie. Dlatego te¿, nie czêsto spotyka siê osobê,
która w przysz³oci by³aby w stanie zmieniæ swoj¹ orientacjê seksualn¹ na partnera p³ci przeciwnej i zawi¹za³a z innym trwa³¹ wspólnotê ma³¿eñsk¹. Z uwagi na
to, z prawnego punktu widzenia, homoseksualizm uwa¿a siê za przyczynê niezdolnoci do ¿ycia w ma³¿eñstwie81.
Istotn¹ rolê w procesach o stwierdzenie niewa¿noci ma³¿eñstwa, szczególnie rozpatrywanych z kan. 1095, n. 3 KPK z 1983 r., odgrywa bieg³y s¹dowy.
W przedmiocie zdolnoci konsensualnej do zawarcia ma³¿eñstwa doktryna i orzecznictwo Roty Rzymskiej opieraj¹ siê na osi¹gniêciach wspó³czesnej psychologii
i psychiatrii. W uzasadnieniach wyroków Kolegium Sêdziowskie przytacza opiniê przedstawion¹ przez bieg³ego, powo³anego do okrelenia osobowoci stron
procesowych w sposób zgodny ze specjalistyczn¹ wiedz¹. W jurysprudencji kocielnej zauwa¿a siê ewolucjê w zakresie traktowania zak³óceñ osobowociowych
jako przyczyny niewa¿noci ma³¿eñstwa. To nowe spojrzenie zmierza w kierunku przyjêcia koncepcji, w myl której okrelone rodzaje patologii, zw³aszcza z dziedziny psychoseksualnej, powoduj¹ce niezdolnoæ do podjêcia istotnych obowi¹zków ma³¿eñskich, nale¿y traktowaæ jako odrêbny tytu³ niewa¿noci82. Sêdziowie
rotalni maj¹ wiadomoæ trudnoci, jak¹ sprawia okrelenie tego, co w stosunkach ma³¿eñskich jest normalne, a to jest przecie¿ konieczne, aby rozstrzygaæ,
czy zachowanie stron procesowych by³o na tyle nienormalne, i¿ spowodowa³o
niewa¿nie wyra¿on¹ zgodê ma³¿eñsk¹.
ZAKOÑCZENIE
Zagadnienie homoseksualizmu pojawia siê zarówno w orzecznictwie Roty
Rzymskiej, jak i w wyrokach trybuna³ów kocielnych jako przyczyna niezdolnoci osoby do podjêcia istotnych obowi¹zków ma³¿eñskich. Homoseksualizm staje
siê problemem szczególnie trudnym w kanonicznym prawie ma³¿eñskim, gdy
chodzi o jego wykazanie i udowodnienie, przy doæ czêstym uporze lub symulacji
79

Por. K. Lüdicke, Psychisch bedingte Eheunfähigkeit, Frankfurt 1978, s. 84; E. Gius, Una
messa a punto , s. 22.
80 Por. K. Imieliñski, Geneza homo i biseksualizm , s. 5862.
81 Por. K. Lüdicke, Psychisch bedingte , s. 85.
82 Por. W. Góralski, Problem niewa¿noci umowy ma³¿eñskiej z tytu³u niezdolnoci do podjêcia i wype³nienia zobowi¹zañ ma³¿eñskich, Koció³ i Prawo, t. 4, Lublin 1985, s. 195.
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osoby obci¹¿onej t¹ dewiacj¹. Reasumuj¹c, nale¿y podkreliæ, i¿ z uzasadnieñ
orzeczeñ rotalnych wynika, ¿e homoseksualizm stanowi przyczynê autonomiczn¹
niewa¿noci ma³¿eñstwa z racji braku przedmiotu zgody ma³¿eñskiej. Orzeczenia Roty Rzymskiej i trybuna³ów kocielnych wydane w okresie ostatnich kilkunastu lat wskazuj¹ na to, ¿e istnieje ju¿ doæ dobrze ugruntowana tendencja, która
kwalifikuje homoseksualizm w ramach niezdolnoci do podjêcia istotnych obowi¹zków ma³¿eñskich.
HOMOSEXUALITY AS THE CAUSE OF THE NULLITY
OF MARRIAGE ACCORDING TO THE CASE LAW OF THE ROMAN ROTA
AND ECCLESIASTICAL TRIBUNALS
Summary
Issues concerning homosexuality are well known both in the documents of the Catholic Church,
the case law of the Roman Rota and the judgments of ecclesiastical tribunals. Homosexuality is
nowadays a serious social, psychological and legal problem. It appears more and more often in
ecclesiastical tribunals as the cause of inability to assume the essential obligations of marriage.
Those who are affected by this disorder are not capable of handing over and accepting the essential
matrimonial rights and duties.
Keywords: homosexuality, inability, nullity
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