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358 Z p rak tyk i sądowej [12]

m u s u ,  powodującego nieważność związku małżeńskiego, mianowicie 
w yw artego: „ a b  e x t r  i n s e c o ”. W yrok powiada, że od zew nątrz 
(ab extrinseco) nie zostaje w yw arty  przym us, k tóry  nie pochodzi od 
przyczyny obdarzonej wolną decyzją (a causa libera), czyli od innej 
osoby (ab alia persona) w yw arty  pozytywnym  i świadomym aktem  
woli. Nie m a bowiem znaczenia bojaźń dla spowodowania nieważności 
s. m ałżeństw a, jeśli n ie została w yw ołana „prawdziwie i pozytywnie 
przez inną osobę”. S tąd  nie zachodziłaby bojaźń wywołana od zew
nątrz, gdyby groźby w yw oływ ał człowiek umysłowo chory; gdyby zło 
zagrażało od przyczyny zew nętrznej n a tu ra lne j np. od rozbicia okrę
tu, pożaru, publicznego nieszczęścia; od powodu czysto wewnętrznego; 
od obiektyw nych okoliczności; od stanu  konieczności, w którym  zna
lazł się kon trahen t (e s ta tu  necessitatis contrahentis). Stąd nie w y
w iera przym usu od zew nątrz ten, k tó ry  s ta ra  się kogoś nakłonić do za
w arcia s. m ałżeńsw a w ykładając mu obiektyw ne konieczności i oko
liczności albo niebezpieczeństwa, ponieważ nie on zmusza, lecz raczej 
okoliczności lub konieczności, by zaw ierał ten  związek — Tyle wyrok.

Zastosow anie powyżej podanego w yjaśnienia można przyjąć przy 
rozstrzyganiu spraw y zaw ieranych związków małżeńskich w  czasie 
ostatn iej w ojny św iatow ej przez panny, k tórym  groził przym usow y 

wywóz na roboty  do Niemiec. Jeśli tylko z obawy na podstawie ogól
nych przepisów  wywozu na przym usow e roboty zawierała związek 
m ałżeński, gdyż to  uw alniało ja od wywozu, nie zachodziłaby bojaźń 
od zew nątrz w yw arta. Jednak  inaczej rzecz by sie miała, gdyby np. 
jakiś urzędnik jej bświadczył lub  nadesłał wezwanie na wyjazd, gdyż 
w tedy nie stan  konieczności w yw ołany ogólnymi przepisami (status 
necessitatis), lecz dana osoba (alia persona) w yw arłaby bojaźń.

Ks. Kaźmierz K arłow ski
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1) Dokum enty p raw ne posoborowe Stolicy Apost. wydane do dnia 
30. VI. 1967 r. są przygotow ane do druku  i m ają się ukazać nakładem  
Akademii Teologii Katol. w  1968 r. D okum enty, które wyszły po 30. 
VI. 1967 r. będą drukow ane w  „Praw ie kanonicznym ” począwszy od 
num eru 3—4/1968, w  m iarę ukazyw ania się i możności przygotowania 
tłum aczenia w języku polskim. Ze względów potrzeb nauki będzie 
podaw any te k s t oryginalny i tłum aczenie polskie.

2) R edakcja nie zw raca m ateriałów  niezamówionych.


