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Przeszkoda niemocy płciowej w świetle wykładni 
kan. 1084 Kodeksu Prawa Kanonicznego 

z 1983 roku

M ałżeństw o to nie tylko wspólny dom, wspólny stół, lecz także wspólne 
łoże. Z n a tu ry  więc w ym agana je s t zdolność partnerów  zaw ierających zw ią
zek m ałżeński do współżycia cielesnego1. Poczęcie bowiem nowego życia do
konuje się przez ak t seksualny. Je ś li więc jedno z m ałżonków  nie je s t zdolne 
do obcowania cielesnego ze w spółm ałżonkiem , zachodzi niemożliwość p rzek a
zyw ania nowego życia. N iezdolność ta  może rodzić się z przyczyn organicz
nych, np. b ra k u  odpowiednich organów płciowych, czy też z przyczyn funk
cjonalnych. We w szystkich tych przypadkach  m ałżonek nie przekazuje praw a 
do w łasnego ciała i s tąd  um owa m ałżeńska je s t niew ażna.

W niniejszym  arty k u le  ukazane zostanie pojęcie niemocy płciowej, jak  
również cechy i rodzaje tej przeszkody w św ietle kan. 1084 obowiązującego 
K odeksu P raw a K anonicznego2.

1 Por. Z. Grocholewski, Sakrament małżeństwa: fundament teologiczny prawodawstwa ko
ścielnego, „Prawo Kanoniczne” 1997 (40), nr 1-2, s. 175-200; S. Kosowicz, Ewolucja pojęcia celu 
małżeństwa, „Prawo Kanoniczne” 1988 (31), nr 3-4, s. 131; H. Stawniak, Uprawnienie 
— obowiązek zrodzenia i wychowania potomstwa w świetle kanonicznego prawa małżeńskiego, 
„Prawo Kanoniczne” 1989 (32), nr 3-4, s. 126-127.

2 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, z 25 stycznia 1983 r., 
AAS 1983 (75 II), 1-317. Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez 
Konferencję Episkopatu, Poznań 1984 (dalej: KPK). W Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 r. 
(Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate 
promulgatus, 27.05.1917, AAS 1917 (9 II), 3-521 (dalej: KPK 1917) dział omawiający przeszko
dy małżeńskie jest najbardziej obszerny w tytule kodeksowym poświęconym małżeństwu (kan. 
1035-1080). Prawodawca mówi najpierw o przeszkodach w ogólności (kan. 1035-1057), następnie 
precyzuje poszczególne przeszkody wzbraniające (kan. 1058-1066) i zrywające (kan. 1067-1080). 
KPK 1917 zaliczył niezdolność płciową do przeszkód zrywających. Por. W. Pawelczak, Prawo 
małżeńskie, cz. 1: kan. 1012-1143, Poznań 1950, s. 5-6.
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1. Pojęcie przeszkody im potencji

Niemoc płciowa to jed n a  z przeszkód m ałżeńskich  w ym ienionych w Ko
deksie J a n a  Paw ła II3. N a oznaczenie tego pojęcia używ a się różnych te r 
minów: „niezdolność płciowa”, „im potencja”, „niemoc płciow a” czy „niezdol
ność m ałżeń sk a”4. P rzeszkodą w szerokim  znaczen iu  je s t  okoliczność, k tó ra  
n a  mocy p raw a  Bożego lub kościelnego nie pozw ala zaw rzeć m ałżeństw a 
godziwie lub w ażnie. Okoliczność ta  może dotyczyć n ie  tylko osoby, lecz 
tak że  zgody m ałżeńsk ie j oraz form y zaw arc ia  m ałżeń stw a. P rzeszkoda 
w ścisłym  znaczen iu  to pew ne określone cechy osobiste i okoliczności rze 
czowe, k tóre nie pozw alają osobom nim i obarczonym  n a  w ażne zaw arcie 
m ałżeństw a5.

Przez niem oc płciową w znaczeniu  kanonicznym  należy rozum ieć n ie 
zdolność do m ałżeńskiego obcowania cielesnego, k tó ra  polega n a  wrodzonym 
lub nabytym  b rak u  w ystępującym  u  mężczyzny i kobiety, uniem ożliw iającym  
ak t płciowy z n a tu ry  swej zm ierzający do zrodzenia potom stw a6.

3 KPK, kan. 1084 § 1 brzmi następująco: „Niezdolność dokonania stosunku małżeńskiego 
uprzednia i trwała, czy to ze strony mężczyzny, czy kobiety, czy to absolutna lub względna, 
czyni małżeństwo nieważnym z samej jego natury”. Przeszkoda ta jest również wymieniona w 
Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich z 1990 r., kan. 801 § 1-2. Codex Canonum Ecclesia
rum Orientalium auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus, 18.10.1990. Tekst polski: Ko
deks Kanonów Kościołów Wschodnich, promulgowany przez papieża Jana Pawła II, Lublin 
2002. Por. W. Góralski, Prawo małżeńskie Katolickich Kościołów Wschodnich (według Kodeksu 
Kanonów Kościołów Wschodnich), Lublin 1992.

4 Przeszkoda niemocy płciowej ma długą i skomplikowaną historię. Historykom prawa 
kanonicznego trudno nawet określić, czy Kościół rzymskokatolicki zawsze uważał niemoc płcio
wą za przeszkodę do zawarcia małżeństwa z prawa naturalnego, a tym bardziej to, co w ogóle 
rozumiano pod pojęciem „impotencja”. Przepisy zarówno prawa rzymskiego, jak i prawa żydow
skiego brały pod uwagę niemoc płciową jako podstawę usprawiedliwiającą rozwód, jednak nie 
traktowały jej jako przeszkody małżeńskiej. Ostatecznie w Dekretałach Grzegorza IX impoten
cja zostaje sformułowana jako przeszkoda, którą należy wykazać środkami przewidzianymi 
przez ówczesne prawo. Dekretaliści traktują niezdolność płciową jako przeszkodę zrywającą 
z prawa naturalnego, którą powinna cechować trwałość i uprzedniość i to w stosunku tak do 
impotencji organicznej, jak funkcjonalnej. Niewątpliwie dla tej problematyki było również waż
ne pismo (brewe cum frequenter) papieża Sykstusa V do nuncjusza w Hiszpanii datowane na 
27 czerwca 1587 r., w którym papież zakazuje zawierania małżeństw eunuchom oraz nakazuje 
już przez nich zawarte związki uznać za nieważne. Por. S. Biskupski, Prawo małżeńskie Kościo
ła Rzymskokatolickiego, cz. 1, Warszawa 1971, s. 220; M. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeń
skie Kościoła katolickiego, Katowice 1987, s. 155.

5 KPK, kan. 1073. Por. W. Góralski, Małżeństwo, [w:] P. Hemperek, W. Góralski,
F. Przytuła, J. Bakalarz, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 3: Księga III. 
Nauczycielskie zadanie Kościoła. Księga TV. Uświęcające zadanie Kościoła, Lublin 1986, s. 231-232; 
T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 3: Prawo małżeńskie, Olsztyn, 
s. 114-115; L. Gerosa, Prawo Kościoła, t. 12, przekł. I. Pękalski, Poznań 1999, s. 278-280.

6 Catechismus Catholicae Ecclesiae, editio tipica, Citta del Vaticano 1992. Tekst polski: 
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994 (dalej: KKK), nr 2366. Por. W. Góralski, Wspól
nota całego życia, Częstochowa 1985, s. 66; idem, Kościelne prawo małżeńskie, Płock 1987, s. 35;
idem, Kanoniczne prawo małżeńskie, Warszawa 2000, s. 58.
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Aby zrozum ieć uzasadn ien ie  w prow adzenia tej przeszkody, trzeb a  przy
pomnieć, że m ałżeństw o je s t nastaw ione n a  rodzenie i wychowanie potom 
stw a, co stanow i jego szczytowe uw ieńczenie7. M ałżonkowie oddając się so
bie, w ydają z siebie now ą rzeczywistość -  dziecko, żywe odbicie ich miłości, 
trw ały  znak  jedności m ałżeńskiej8.

Należy zauważyć, że nowy Kodeks doprecyzowuje pojęcie niem ocy płcio
wej, zaznaczając, że w analizow anej norm ie trak tu je  się o impotencji dotyczą
cej dokonania stosunku ( im p o te n tia  co eu n d i). Niemocy płciowej jako podstawy 
is tn ien ia  przeszkody nie m ożna mylić z pojęciem niepłodności (s te r ilita s). 
Zgodnie z całą tradycją kanoniczną i nauczan iem  Soboru W atykańskiego II9 
oraz z kan. 1084 § 3 KPK niepłodność, czyli niezdolność do zapłodnienia 
i poczęcia potom stw a, jako  ta k a  an i n ie w zbrania, an i n ie powoduje n iew aż
ności m ałżeństw a10. M ałżonkow ie w tak im  przypadku  są  zdolni do współży
cia, ale ze względu n a  is tn ie jącą  niepłodność nie dochodzi do poczęcia n ieza
leżnie od woli działających11. Podstaw ą is tn ien ia  przeszkody im potencji jes t 
praw o Boże n a tu ra ln e . D latego Kościół nie udziela dyspensy od tej przeszko- 
dy12. Rzadkie są  przypadki uznaw an ia  tej przeszkody przez państw ow e p ra 
wo m ałżeńsk ie13.

7 Sobór Watykański II, Gaudium et spes. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie 
współczesnym, z 7 grudnia 1965 r. (dalej: GS), nr 48 [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje, 
Dekrety, Deklaracje, Poznań 1986, s. 537-620, AAS 1966 (58), s. 1025-1115; Paweł VI, Hu- 
manae vitae. Encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego, 
z 25 lipca 1968 r. (dalej: HV), nr 12, AAS 1968 (60), s. 481-503; Jan Paweł II, Familiaris 
consortio. Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, 
z 22 listopada 1981 r. (dalej: FC), nr 14, AAS 1982 (74), s. 81-191. Por. W. Bodzioch, Rodzina 
-  wspólnota miłości, [w:] W. Szewczyk (red.), Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę, Warszawa
1992, s. 194-202; W. Góralski, Matrimonium facit consensus. Z  orzecznictwa Roty Rzymskiej 
w sprawach o nieważność małżeństwa z tytułów dotyczących zgody małżeńskiej (1984-1997), 
Warszawa 2000, s. 11.

8 FC, nr 14, 2. Por. K. Lehman, Małżeństwo decyzją życia, tłum. B.W. Zubert, Katowice
1993, s. 17.

9 GS, nr 50: „Dlatego małżeństwo trwa jako połączenie i wspólnota całego życia i zacho
wuje wartość swoją oraz nierozerwalność nawet wtedy, gdy brakuje często pożądanego potom
stwa”.

10 Niepłodność może być przyczyną nieważności na podstawie kan. 1098 KPK, czyli pod
stępnego wprowadzenia w błąd, lub też postawiona jako warunek z kan. 1102 KPK.

11 M. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie..., s. 150; zob. E. Przekop, Przewodnik 
duszpasterski według Kodeksu Jana Pawła II, Olsztyn 1989, s. 136.

12 Ustawodawca w KPK 1917 stwierdził, że impotencja powoduje nieważność z mocy 
prawa naturalnego. Ewidentną konsekwencją tego stanowiska było to, że przeszkoda impoten
cji wiązała także nieochrzczonych i od niej nie było można dyspensować. Natomiast w nowym 
Kodeksie impotencja powoduje nieważność małżeństwa z samej jego natury.

13 Przeszkody tej nie wymienia również prawo polskie. Por. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9 poz. 59 z późn. zm.).
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2. Cechy niem ocy płciowej

2.1. Im potencja uprzednia

Niezdolność dokonania ak tu  m ałżeńskiego w inna być uprzedn ia, aby 
m ożna było rozważać w ystępow anie przeszkody niem ocy płciowej14. Przez 
u p rzed n ią  należy rozum ieć tak ą , k tó ra  is tn ia ła  przed zaw arciem  umowy m ał- 
żeńsk iej15. N iezdolność należy uw ażać za up rzed n ią  tak że  wówczas, gdy wy
stępuje dopiero po zaw arciu  m ałżeństw a, lecz pochodzi z przyczyny is tn ie ją 
cej już  w m om encie w y rażan ia  zgody m ałżeńskiej, a więc w m om encie 
zaw ieran ia m ałżeństw a16. Niemoc płciowa o ch arak terze  następczym  nie s ta 
nowi n a to m iast przeszkody, choć może być ty tu łem  w niesien ia prośby o dys
pensę p ap ieską od m ałżeństw a, jeśli nie zostało ono dopełnione17.

N iejednokrotnie nie je s t łatw o stw ierdzić, czy im potencja je s t uprzedn ia 
czy też następcza. W praktyce stosuje się przyjęcie dom niem ania prawnego. 
Je ś li wątpliw ość n as tąp iła  wkrótce po celebracji m ałżeństw a, należy p rzy
puszczać, iż im potencja była uprzednia. Z kolei jeśli w ątpliwości pojawiły się 
po jak im ś czasie, to dom niem ywa się, że im potencja była n astęp cza18.

2.2. Im potencja trw ała

Im potencja tylko w tedy staje  się podstaw ą orzeczenia niew ażności m ał
żeństw a, jeżeli je s t trw ała , tzn. nie m a żadnej możliwości jej usunięcia , czyli 
nie może być wyleczona19. W sytuacji zaś, gdy im potencja może być wyleczo
na, ale tylko środkam i niegodziwymi, nadzw yczajnym i, w aspekcie kanonicz
nym  należy uw ażać ją  jako  trw ałą . Nadzwyczajność środków sprow adza się 
do ingerencji chirurgicznych lub terap ii, k tó re  są  bardzo ryzykowne i n iebez
pieczne dla człowieka20.

14 KPK, kan. 1084 § 1 stwierdza, że nie każda niemoc stanowi przeszkodę. Stanowi ją 
tylko taka, która charakteryzuje się określonymi przez prawodawcę przymiotami, a mianowicie 
chodzi o uprzedniość, trwałość, absolutność czy względność.

15 Por. T. Pawluk, Kanoniczna praktyka procesowa w sprawach małżeńskich, Warszawa 
1975, s. 15.

16 Por. P. Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła Katolickiego, Tarnów 2000, s. 101.
17 KPK, kan. 1142. Por. W. Góralski, Małżeństwo..., s. 241; M. Żurowski, Kanoniczne 

prawo małżeńskie..., s. 153-154; J. Krukowski, Proces o uzyskanie dyspensy od małżeństwa 
zawartego i niedopełnionego, [w:] J. Krukowski (red.), Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicz
nego, V, Księga VII. Procesy, Poznań 2007, s. 378-389.

18 Por. W. Szafrański, Przeszkoda impotencji w prawie kanonicznym, Włocławek 1964, 
s. 89-92.

19 Por. W. Góralski, Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (kan. 
1095, n. 3 kpk i kan. 818, n. 3 kk Kość.Wsch.), [w:] W. Góralski, R. Sztychmiler (red.), Przymie
rze małżeńskie, Lublin 1993, s. 35.

20 Por. W. Góralski, Małżeństwo..., s. 241; H. Stawniak, Niemoc płciowa jako przeszkoda 
do małżeństwa. Ewolucja czy zmiana koncepcji?, Warszawa 2000, s. 176-179.
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Niemoc płciowa nie byłaby trw ała , gdyby m ogła być u su n ię ta  za pomocą 
zwyczajnej operacji, nie stanow iącej groźby życia i zdrowia osoby operow a
nej, a pozytyw ny jej w ynik mógł być z góry przew idziany21.

2.3. Im potencja pew na

Przeszkoda pew na, tj. o p arta  n a  niezbitych dowodach, może być tylko 
praw nie egzekw ow ana22. Jeś li przeszkoda niezdolności je s t w ątp liw a -  n ie
zależnie od tego, czy w ątpliwość ta  je s t p raw na, czy fak tyczna -  nie należy 
zabraniać zawarcia m ałżeństw a ani też orzekać o jego nieważności23. J a k  długo 
zatem  istnieje wątpliwość, tak  długo nie należy u trudniać m ałżeństw a, ponie
waż cieszy się ono przychylnością praw a24. Racja takiego rozwiązania jes t zrozu
m iała i uzasadniona. Upraw nienie do zawarcia związku małżeńskiego jes t pod
stawowym praw em  osoby ludzkiej, którego nie m ożna ograniczać. Przem aw ia za 
tym  również dom niem anie praw ne o zdolności każdej kobiety i każdego m ęż
czyzny do ak tu  płciowego25. Zatem  tylko w przypadkach pewnych można komuś 
ograniczyć prawo do zaw arcia m ałżeństw a i w ybrania sobie współm ałżonka.

2.4. Im potencja abso lu tn a  lub w zględna

Przeszkodę im potencji w praw ie kanonicznym  stanow i niezdolność płcio
wa abso lu tna  (bezwzględna), ja k  też w zględna26. Z bezw zględną postacią 
im potencji m am y do czynienia wówczas, gdy osoba nie je s t zdolna spełnić 
ak tu  seksualnego z jakąkolw iek  osobą płci przeciwnej. W zględna przeszkoda 
istn ieje tylko w sto sunku  do pew nych osób płci odm iennej, z k tórym i dana 
osoba nie może dopełnić ak tu  m ałżeńskiego, choć je s t to możliwe z innym i27.

Zarówno niem oc abso lu tna  ja k  i w zględna pow odują niew ażność m ałżeń
stw a i są  podstaw ą do zakazu  zaw arcia m ałżeństw a.

3. Rodzaje niem ocy płciowej

3.1. P rzeszkoda im potencji organicznej

Niemoc płciowa organiczna (in stru m en ta ln a) w ynika z b ra k u  lub anom a
lii anatom icznych narządów  płciowych, k tóre powodują, że nie są  one zdatne

21 Por. W. Szafrański, Przeszkoda impotencji..., s. 95-97; E. Sztafrowski, Prawo kanonicz
ne w okresie odnowy soborowej, t. 2, Warszawa 1979, s. 240-241.

22 Por. F. Bączkowicz, J. Baron, W. Stawinoga, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla ducho
wieństwa, t. 3, Opole 1958, s. 220.

23 KPK, kan. 1084 § 2.
24 KPK, kan. 1060.
25 Por. S. Biskupski, op. cit., s. 232-233; M. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie..., s. 154.
26 KPK, kan. 1084 § 2.
27 Por. S. Biskupski, op. cit., s. 217; W. Szafrański, Przeszkoda impotencji..., s. 92-95.
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do dokonania a k tu  m ałżeńskiego28. N arządy  rodne kobiety sk ład a ją  się 
z następu jących  części wew nętrznych: ja jn ik i, jajowody, m acica i pochwa. 
Ja jn ik i są  gruczołam i płciowymi żeńskim i. Podstaw ow ą funkcją ja jn ik a  je s t 
w ytw arzanie kom órek rozrodczych żeńskich, czyli kom órek jajowych. Jajow o
dy, tj. parzyste  przewody odchodzące od rogów macicy, m ają  budowę przysto
sow aną do swego głównego zadan ia  -  przeprow adzenia z ja jn ik a  do macicy 
kom órki jajowej. M acica je s t n arządem  m ięśniowym , którego zadaniem  je s t 
um ożliw ienie rozwoju poczętego życia. N atom iast w n arząd ach  rodnych m ęż
czyzny w ytw arzane są  m ęskie kom órki rozrodcze -  plem niki. Pow stają  one 
w kan a lik ach  nasiennych  m ęskiego gruczołu płciowego -  jąd ra . Po przejściu 
szeregu etapów  rozwojowych w postaci dojrzałej, p lem niki w ydostają się do 
nasieniow odów 29.

O graniczona niem oc płciowa kobiety je s t następstw em  anatom icznych 
niepraw idłow ości, k tóre m ogą być wrodzone lub  n aby te  w w yniku różnych 
chorób i urazów. Podstaw ę za istn ien ia  tej przeszkody stanow i b ra k  organów 
płciowych do odbycia norm alnego ak tu  płciowego lub niew łaściw e ich funk
cjonowanie. Pośród form niem ocy organicznej po stronie kobiety należy wy
m ienić b ra k  pochwy, jej niedorozwój, niedrożność30. Pochwa pow inna być 
zd a tn a  do przyjęcia męskiego członka, nasien ia . Konieczność tego organu  
łączono zawsze z is to tnym  elem entem  a k tu  m ałżeńskiego, w którym  to o rga
nie dochodzi do połączenia ciał31. K obieta przez posiadanie pochwy bierze 
czynny udział w rozm nażaniu  rodzaju ludzkiego. Nie ulega przeto żadnej 
wątpliwości, iż kobietę należy uznać za im potentkę, jeżeli n ie  m a pochwy od 
urodzenia lub pod wpływem zabiegów chirurgicznych. B rak  pochwy stanowi 
przeszkodę do naturalnego  obcowania cielesnego i je s t b rak iem  nieusuwalnym . 
Pewność is tn ien ia  przeszkody niemocy płciowej istn ieje także przy sztucznej 
pochwie. Takiej kobiecie n ie m ożna pozwolić n a  zawarcie m ałżeństw a32.

Analogicznie do b ra k u  pochwy oceniano w kanonistyce jej niedorozwój, 
n ad m ie rn ą  ciasnotę, gdyż niem ożliwe było wówczas no rm alne współżycie 
małżonków. Pochwę n iezdolną i n iedostępną dla n a tu ra ln eg o  obcowania cie
lesnego czyni również infan ty lizm 33. Spotyka się w tym  przypadku  przew aż
n ie  n ik łe  owłosienie narządów  płciowych, m ałość w arg sromowych dużych, 
przy  jednoczesnym  zw iększeniu w arg małych. W sytuacji in fan ty lizm u każdą 
spraw ę trzeba trak tow ać indyw idualnie34.

28 Por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu..., s. 127.
29 Por. H. Steindel, Organizm ludzki w służbie życia, [w:] Przyszłość ludzkości..., s. 158-160; 

P. Hoser, Anatomia i fizjologia człowieka, Warszawa 1995, s. 162-171.
30 Por. T. Pawluk, Kanoniczna praktyka procesowa..., s. 15.
31 Por. F. Bączkowicz, J. Baron, W. Stawinoga, op. cit., s. 218.
32 Por. S. Biskupski, op. cit., s. 226-231.
33 Por. M. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie..., s. 156-157; T. Pawluk, Prawo kano

niczne według Kodeksu..., s. 128-129.
34 Por. W. Szafrański, Przeszkoda impotencji..., s. 268-274.
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W przypadku  zam kniętej pochwy od strony  w ew nętrznej, usunięcia  m a 
cicy, jajowodów i jajn ików  nie zachodzi niem oc płciowa u  kobiety, a m a 
m iejsce jej niepłodność35.

O rganiczna niem oc płciowa m ężczyzny je s t ła tw a do w ykrycia przez le 
karza , ponieważ u jaw nia się ona przez anom alie anatom iczne. Przejaw em  
takiej niem ocy m ogą być znaczne w ady rozwojowe, ja k  pozbawienie obu 
gruczołów płciowych w ytw arzających sperm ę, znaczny niedorozwój członka 
oraz b ra k  lub n iedostateczny  wzwód p rącia36. Jednym  ze źródeł przeszkody 
niemocy je s t b rak  prącia, k tó ry  powoduje, że m ężczyzna nie je s t zdolny do 
dokonania pełnego ak tu  płciowego37. B ardzo rzadko w ystępują przypadki 
b rak u  p rącia  od urodzenia. Najczęściej b ra k  p rącia  zachodzi n a  sk u tek  chi
rurgicznej operacji, ja k  u  kastra tów , przez zniszczenie jąd e r po ciężkich scho
rzeniach, u razach , now otw orach38. B rak  członka uznaje się za ew identną 
niem oc płciową, ponieważ je s t to s ta n  trw ały  i nieuleczalny.

Również o niemocy płciowej mówi się w przypadku  niedostatecznego 
rozwoju prącia, k tó ry  może powodować b ra k  popędu płciowego. Ci, którzy 
posiadają  członek w stan ie  szczątkowym , są  niezdolni w sposób n a tu ra ln y  do 
złożenia nasien ia . P rzy  infan ty lnych  w ym iarach członka albo też odwrotnej 
sytuacji -  nieproporcjonalnej jego wielkości m ożna podejmować zagadnienie 
względnej niemocy płciowej u  mężczyzn, dlatego też bez oględzin cielesnych 
w żadnym  w ypadku nie m ożna orzekać o niew ażności m ałżeństw a z ty tu łu  
niemocy in s tru m en ta ln e j m ężczyzny39.

Zupełny lub n iedostateczny  wzwód p rącia  je s t kolejnym  przykładem  
ew entualnej przeszkody niezdolności płciowej. Niezdolność do erekcji może 
być względna, tj. objawia się w sto sunku  do określonej p a rtn e rk i, lub  abso
lu tna , tj. dotyczy każdej partnerk i. N iedostateczny wzwód może być spowodo
wany przyczynam i fizycznymi lub psychicznymi. Do przyczyn niemocy o cha

35 Ojcowie Kongregacji Nauki Wiary uznali, że gdyby macica (np. w czasie porodu lub 
cesarskiego cięcia) została uszkodzona do tego stopnia, że z medycznego punktu widzenia jest 
wskazane jej całkowite usunięcie w celu eliminowania poważnego aktualnego zagrożenia dla 
życia lub zdrowia matki, byłoby dozwolone podjęcie takiego postępowania, mimo że jego skut
kiem będzie u kobiety trwała niepłodność. Kongregacja Nauki Wiary, Patres congregationis. 
Odpowiedzi na przedstawione wątpliwości dotyczące „izolowania macicznego” i innych zagad
nień, z 31 lipca 1993, [w:] K. Szczygło (red.), W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy 
Apostolskiej, Tarnów 1998, s. 391-392; AAS 1994 (86) 820-821. Por. A. Cekański, M. Bik, 
J. Kanwiszer, B. Skorupa, Wpływ zabiegu usunięcia macicy z powodu mięśniaków wraz 
z przydatkami na intensywność pożycia seksualnego w porównaniu z intensywnością pożycia w 
przypadkach usunięcia macicy z pozostawieniem jajników, [w:] I. Roszkowski, K. Imieliński 
(red.), Problem oziębłości płciowej i kobiet, Warszawa 1972, s. 72-92.

36 Por. H. Stawniak, Niemoc płciowa..., s. 184-185; T. Pawluk, Prawo kanoniczne według 
Kodeksu..., s. 128.

37 Por. M. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie..., s. 154-155.
38 Por. H. Stawniak, Niemoc płciowa..., s. 185; T. Pawluk, Kanoniczna praktyka proceso

wa..., s. 14.
39 Por. W. Szafrański, Przeszkoda impotencji..., 176-180; S. Biskupski, op. cit., s. 222-223.
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rak te rze  fizycznym zalicza się stw ardn ien ie  rozsiane, poprzeczne zapalenie 
rdzenia, choroby centrów  nerwowych, zwojów mózgowych i rdzen ia pacierzo
wego, uszkodzenie rdzen ia  lędźwiowego w części górnej, a także zaburzenia 
np. u k ład u  narządów  k rążen ia40. N iezdolność do obcowania cielesnego wy
stępuje jeszcze przy zaburzeniach ejakulacji. N ajczęstszym  z tych zaburzeń 
je s t przedwczesny w ytrysk spowodowany nadm ierną wrażliwością ośrodka wy
try sk u 41. Nie w ym aga się natom iast w ytrysku nasien ia  powstałego w jądrach , 
aby m ężczyznę uznać za zdolnego do współżycia m ałżeńskiego42.

Pozostaje do om ówienia jeszcze jedno zagadnienie, k tóre praktycznie 
przechodzi do h isto rii, a m ianowicie zagadnienie uszkodzenia, względnie 
przecięcia nasieniowodów (v a se c to m ia )43. Do n iedaw na jedno lita  ju rysp ru - 
dencja ro ta ln a  była za orzeczeniem  niew ażności m ałżeństw a z ty tu łu  wasek- 
tom ii jako  przeszkody trw ałej. Dziś w asektom ii nie trak tu je  się już  jako 
niem ocy nieuleczalnej44.

3.2. P rzeszkoda im potencji funkcjonalnej

Niemoc płciowa funkcjonalna (czynnościowa) polega n a  zaburzen iach  
w czynnościach narządów  płciowych przy b ra k u  w yraźniejszych zm ian an a to 
m icznych w ich obrębie45. P odstaw ą tego rodzaju  im potencji są  przyczyny 
o ch a rak te rze  fizycznym i psychicznym . N ierzadko czynnościowa niemoc 
płciowa m a swoje podłoże w sferze psychicznej46.

F unkcjonalna niem oc płciowa jako  przeszkoda do zaw arcia m ałżeństw a 
m a m iejsce w przypadku  tzw. pochwicy (waginizm), polegającej n a  nerw o
wych skurczach uniem ożliw iających odbycie s to su n k u 47. W aginizm kobiecy 
zawsze je s t uw arunkow any psychicznie48. L ekarze w yróżniają pochwicę wy

40 Por. W. Szafrański, Przeszkoda impotencji..., 184-191.
41 Por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu..., s. 128; E. Przekop, Przewodnik 

duszpasterski..., s. 135.
42 Kongregacja Nauki Wiary, Dekret o impotencji, która powoduje nieważność małżeństwa, 

Utrum impotentia, z 13 maja 1977, AAS 1977 (69), s. 426.
43 Wasektomia to podwiązanie nasieniowodów mężczyzny, czego następstwem może być 

krwotok, bóle i stany zapalne jąder. Następuje rozkład niewydalonych plemników, które prze
chodzą do krwi i mogą wytwarzać przeciwciała przeciwne komórkom spermy. Toksyny rozłożo
nych plemników mogą powodować śmiertelne choroby płuc, zaburzenia funkcji tarczycy, bóle 
stawów, choroby krążenia, cukrzycę, zaburzenia zdrowia psychicznego, impotencję, zakrzepowe 
zapalenie żył, dysfunkcję wątroby i stwardnienie rozsiane. Por. M. Pierechod, Poradnictwo 
rodzinne, Olsztyn 1993, s. 10-11.

44 Por. H. Stawniak, Niemoc płciowa..., s. 194.
45 Por. W. Góralski, Niezdolność do podjęcia istotnych..., s. 35.
46 „Pochwica, bolesny odruchowy skurcz mięśni okolicy sromu i pochwy, występujący 

przy próbie spółkowania”. Zob. Pochwica, [w:] Mała encyklopedia medycyny, Warszawa 1988, 
s. 929.

47 Por. W. Szafrański, Przeszkoda impotencji..., s. 379; S. Pycior, Czy każdy może ważnie 
zawrzeć małżeństwo?, [w:] Przyszłość ludzkości..., s. 112-114.

48 Por. H. Stawniak, Niemoc płciowa..., s. 196.
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ższą, kiedy członek m ęski może być wprowadzony, ale z tru d em  i bólem  oraz 
n iższą w sytuacji, gdy sam o w prow adzenie członka je s t niemożliwe. Bardzo 
tru d n e  je s t udow odnienie trw ałej niem ocy czynnościowej. Is to tą  pochwicy 
je s t nadzw yczajna wrażliwość kobiety w ystępująca n a  tle  psychonerwico- 
wym; jeżeli w ystępuje ona w formie neurozy, hyporestezji histerycznej czy 
psychoneurozy je s t ona niezależna od woli osoby49. N ależy pam iętać, że nie 
każda postać w aginizm u je s t n ieuleczalna. Może również istn ieć pochwica 
stanow iąca im potencję w zględną w przypadku  próby współżycia z określo
nym  m ężczyzną a z innym i n ie50. Przyczyny psychiczne im potencji funkcjo
nalnej u jaw n ia ją  się przede w szystk im  w b ra k u  h arm o n ii m ałżeńskie j 
w pożyciu cielesnym 51. Pożycie in tym ne w ym aga od m ałżonków wielkiej 
wyrozum iałości i ofiarności, aby rzeczywiście spełniało zadanie jednoczenia 
małżonków, um acn ian ia  ich miłości i w ierności oraz u zd a ln ian ia  do chętnego 
podejm ow ania trudów  rodzicielstw a52.

W aginizm  trzeb a  odróżnić od oziębłości seksualne j53, k tó ra  n ie  stanow i 
żadnej formy im potencji. U niem ożliw ia ona zasadniczo osiągnięcie samego 
zadowolenia seksualnego, a nie odbycie sto sunku  seksualnego54.

F unkcjonalna niem oc płciowa m ężczyzny o cha rak te rze  fizycznym, przy 
jednoczesnej norm alności anatom icznej organów  seksualnych , je s t  jed n ą  
z najczęstszych postaci55. Może ona być spowodowana schorzeniem , paraliżem , 
zniszczeniem  ośrodka lub dróg nerwowych, k tóre łączą te  organy z członkiem  
albo z cen tru m  erekcyjnym . P rzyczyną tej niem ocy może być rów nież alko
holizm  czy cukrzyca56. Z kolei niem oc płciowa czynnościowa o ch a rak te 

49 Ibidem, s. 197; E. Sztafrowski, Prawo kanoniczne w okresie odnowy posoborowej, t. 2, 
Warszawa 1979, s. 240-241; R. Sztychmiler, Istotne obowiązki małżeńskie, Warszawa 1997, 
s. 375-378.

50 Por. W. Szafrański, Przeszkoda impotencji..., s. 367-372.
51 Por. M. Żurowski, Niezdolność do podjęcia obowiązków małżeńskich z przyczyn psy

chicznych, „Prawo Kanoniczne” 1986 (29), nr 3-4, s. 153-162; S. Kosowicz, Ewolucja pojęcia 
zdolności do zawarcia małżeństwa w świetle wyroków rotalnych bieżącego stulecia, „Prawo 
Kanoniczne” 1988 (31), nr 1-2, s. 140-146.

52 GS, nr 51; por. B.W. Zubert, Wiedza konieczna o heteroseksualności i trwałości małżeń
stwa w nauce prawa kanonicznego i jurysprudencji (1517-1917), Lublin 1985, s. 9.

53 Terminologia naukowa mówi o „niezdolności do seksualnego odprężenia” lub „niezdolno
ści do seksualnego zaspokojenia”. W zasadzie pod pojęciem oziębłości płciowej winno się rozu
mieć tylko zaburzenia w zakresie siły potrzeb seksualnych pod postacią obniżenia tych potrzeb 
lub całkowitego ich braku. Por. K. Imieliński, Klinika oziębłości płciowej u kobiet, [w:] Problemy 
oziębłości płciowej..., s. 87. Pod względem klinicznym oziębłość seksualną dzieli się na: pierwot
ną, występującą u kobiety, u której nigdy przedtem nie było prawidłowych odczuć seksualnych, 
oraz wtórną, charakterystyczną dla kobiety, która miała uprzednio uregulowane pożycie oraz 
prawidłowe odczucia seksualne. Por. P. Matussek, Zaburzenia czynnościowe, [w:] H. Giese 
(red.), Seksuologia, Warszawa 1959, s. 91.

54 Por. G. Erlebach, Tożsamość seksualna a nieważność związku małżeńskiego według 
najnowszej jurysprudencji rotalnej (1983-1994). Zarys systematyczny, [w:] B.W. Zubert (red.), 
Tożsamość seksualna nupturientów a zdolność do zgody małżeńskiej, Opole 1998, s. 127-129.

55 Por. J. Strojnowski, Impotencja, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 7, Lublin 1997, kol. 95-96.
56 Por. K. Imieliński, Zarys seksuologii i seksiatrii, Warszawa 1986, s. 97.
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rze psychicznym  może w ynikać z przykrych przeżyć, różnych stanów  n e r
wowych57.

N ależy podkreślić, że zw iązek m ałżeński to przede w szystkim  zespolenie 
duchowe, a nie tylko cielesne. Dlatego też małżonkom przy współżyciu ciele
snym  nie może chodzić tylko o jedność ciał, lecz serc58. Niewątpliwie owa jed 
ność serc i dusz może być zakłócona w różny sposób i dlatego właśnie m am y do 
czynienia z dużą liczbą przypadków niemocy płciowej n a  podłożu psychicznym.

Podsum ow anie

M ałżeństw o je s t ze swej n a tu ry  nastaw ione n a  rodzenie i wychowanie 
dzieci, co stanow i jego jak b y  szczytowe uw ieńczenie59. Należy m ieć zatem  na 
uw adze tych nupturien tów , którzy m ogą podjąć ak ty  skierow ane do p rzed łu 
żenia życia ludzkiego. W przeciw nym  razie  m usim y stw ierdzić, że ktoś je s t 
zw iązany przeszkodą niem ocy płciowej określoną przez ustaw odaw cę w kan. 
1084 KPK.

W niniejszej artyku le  u k azan a  została jed n a  z przeszkód m ałżeńskich 
-  niem oc płciowa. Im potencja w praw ie kościelnym  nie m iała  jednoznacznego 
określenia. Różnie pojmowano jej istotę. Obecnie uw aża się, że przeszkoda 
niem ocy płciowej m a m iejsce wtedy, gdy u  m ężczyzny lub kobiety zachodzi 
niezdolność do obcowania cielesnego. Zasadniczo są  dwa rodzaje impotencji: 
organiczna i funkcjonalna. O dróżniając niem oc płciową od niepłodności, trz e 
b a  w yraźnie uw ydatnić, że nie każda jed n ak  niem oc stanow i przeszkodę do 
zaw arcia m ałżeństw a. S tanow i ją  tylko tak a , k tó ra  charak teryzu je  się okre
ślonym i przez prawodaw cę przym iotam i. Kan. 1084 § 1 stw ierdza, że tylko 
niem oc płciowa uprzednia, trw a ła , abso lu tna  czy też w zględna powoduje, że 
zaw arte  m ałżeństw o je s t niew ażne. U dow odnienie zaś im potencji w przew o
dzie sądowym  może n astąp ić  tylko przy użyciu praw nych środków proceso- 
wych60.

57 Por. W. Szafrański, Przeszkoda impotencji..., s. 355-366.
58 Rdz 17, 25; Rdz 19, 8; Mt 1, 25; Łk 13, 4 (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu 

w przekładzie z języków oryginalnych, wyd. 5, Pallottinum, Poznań 2000).
59 GS, nr 41.
60 We wszystkich przypadkach niemocy płciowej należy opierać się na świadectwach lekar

skich pochodzących od specjalistów, względnie należy żądać opinii sądowo-seksuologicznej od 
biegłego lekarza wyznaczonego do tej roli przez sąd biskupi (KPK, kan. 1680). W uzasadnieniu 
wyroku sądu kościelnego, który rozpoznawał sprawę o nieważność małżeństwa z tytułu niemocy 
płciowej, czytamy: „Biegły seksuolog na podstawie danych z akt sprawy oraz bezpośredniego 
badania lekarskiego pozwanego rozpoznał u niego niemoc płciową względną, czyli tylko do 
samej powódki, która istniała już w okresie zawierania małżeństwa, a ujawniła się dopiero po 
ślubie, i nosi ona charakter czynnościowy. Na niemoc tą złożyły się głównie: niski poziom libido 
pozwanego, brak wzajemnych uczuć pomiędzy stronami i brak obustronnej atrakcyjności seksu
alnej; nie wyklucza się też tu negatywnych skutków nadmiernego spożywania przez pozwanego
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Summary

The im pedim ent o f  im potence in the lig h t o f  the in terpreta tion  
o f  can. 1084 o f  the 1983 Code o f  Canon Law

Key words: the invalidity of the marriage, the impotence, the marriage.

The n a tu ra l aim  of the  m arriage  is giving b ir th  to ch ildren  and  bringing 
them  up. Therefore it is obvious to consider only such spouses who are  able 
to s ta r t  some sexual in tercourse d irected  to ex tend  th e  h u m an  life. O therw i
se it  m u st be said  th a t someone is bounded by th e  im pedim ent of im potence 
qualified by the  leg islator in  canon 1084 of the  1983 Code of C anon Law.

The im potence of a m an  is different from th e  im potence of a woman. It 
can be functional or organic (in strum en tal). If  you d istingu ish  th e  im potence 
and  the  sterility, it m ust be em phasized th a t  no t every im potence is the 
obstacle to get m arried . Therefore you should consider only such an  im poten
ce w hich is described by the  legislator. C anon 1084 § 1 says th a t  only the 
im potence w hich is foregoing, p erm an en t and  absolute or also re la tive is the 
reason  why th e  m arriage  is invalid. The ste rility  is not any  im pedim ent. 
P u ttin g  th e  im potence to th e  proof in  the  legal proceeding is possible if  you 
tak e  advan tage of th e  law.

alkoholu”. Biegły psychiatra seksuolog, w opinii sądowo-seksuologicznej sporządzonej na polece
nie Sądu Biskupiego, w oparciu o akta sprawy i wywiad seksuologiczny z powodem, stwierdziła: 
„Y w chwili zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego była dotknięta zaburzeniem 
psychoseksualnym pod postacią dyspareunii -  bolesne spółkowanie. W przypadku pozwanej 
podłożem do powstania i rozwoju tego typu niemocy płciowej były zmiany zapalne przydatków 
(prawdopodobnie infekcyjne), które sprawiły, że pierwszy stosunek małżeński był bardzo bole
sny i był silnym urazem psychicznym. Mimo więc wyleczenia zmian zapalnych i starań obojga 
małżonków, pierwszy uraz wytworzył nerwicowy mechanizm czucia bólu przy każdym zbliżeniu 
i uniemożliwił małżonkom dalsze kontynuowanie współżycia seksualnego. Jak wskazują póź
niejsze dane, niemoc płciowa pozwanej ma charakter względny -  tylko do powoda i nosi charak
ter czynnościowy”.


