
Rodzina stanowi temat centralny zainteresowania każdej społeczności. Ma 
swoje znaczące miejsce również w społeczności Kościoła i jego nauczaniu. Także 
w kościelnym prawie małżeńskim znajduje swoje uprzywilejowane miejsce. 
Określenie elementu, jakim jest bonum familiae – dobro rodziny w strukturze 
kanonicznego małżeństwa, zwłaszcza na polu procesowym, nie jest oczywiste 
i jasne1. 

Adhortacja Familiaris Consortio porusza problematykę rodziny w aspekcie 
egzystencjalnym, moralnym i duszpasterskim, ale nie określa bonum familiae jako 
dobra w strukturze małżeństwa. Jest to zrozumiałe – trudno byłoby szukać w do-
kumencie o charakterze duszpasterskim pojęć i określeń typowo kanonicznych. 
Warto się pokusić o wyszczególnienie miejsca tego elementu na płaszczyźnie 
prawa kanonicznego. 

Doktryna kanoniczna wyróżnia jako elementy małżeństwa takie dobra jak 
bonum coniugum, i bonum prolis. Bonum familiae jest wynikiem całościowego 
spojrzenia na wszystkie dobra i przymioty małżeństwa i jest bardziej przedmiotem 
w ujęciu doktryny teologicznej na usługach interpretacji prawnej niż kategorią 
prawną.

1. POJĘCIE BONUM FAMILIAE W ŹRÓDŁACH OBJAWIONYCH 

Wyszczególnienie w oparciu o źródła biblijne elementu jakim jest bonum fa-
miliae w strukturze małżeństwa nastręcza bardzo dużo trudności. Pozytywne 
prawo objawione wyłącznie w znaczeniu szerokim jest źródłem stanowienia pra-

1 J.M. Serrano Ruiz, Il bonum familae nelle cause canoniche di nullità di matrimonio: incapacità ed 
esclusione, Bari 2001, s. 19-20.
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wa kościelnego. Teologia czyniąc głęboką spekulację nad źródłami objawionymi 
podkreśla, że człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże jest istotą ro-
dzinną, egzystującą na wzór Trójcy Świętej – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Takie 
postanowienie i zamysł Boży ma swoje potwierdzenie w ustanowieniu przykaza-
nia o czci ojca i matki. Obecność dobra rodziny jest zauważalna w całym Starym 
Przymierzu. Wartość małżeństwa i rodziny podkreśla Chrystus w całym przekazie 
ewangelicznym2. 

2. POJĘCIE BONUM FAMILIAE W TRADYCJI I DOKTRYNIE 

Element jakim jest bonum familiae można odnaleźć w nauczaniu św. Augusty-
na. Trzy tradycyjne dobra małżeństwa: bonum prolis, bonum fidei, bonum sacra-
menti tworzą rzeczywistość, którą można określić jako bonum familiae. Trzeba 
podkreślić, iż przedstawione wówczas przez Biskupa Hippony dobra nie miały 
charakteru kanonicznego w dzisiejszym rozumieniu. Były elementami o znaczeniu 
etycznym i moralnym3. One stanowiły jednak podstawę do wyróżnienia elemen-
tów małżeństwa na gruncie małżeńskiego prawa kanonicznego. Ich wyszczegól-
nienie pozwoliło również na właściwą i poprawną oraz zgodną z duchem Kościo-
ła interpretację dóbr małżeństwa i wartości rodziny.

3. POJĘCIA SOBOROWE RZECZYWISTOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ 
I ICH APLIKACJA NA GRUNCIE PRAWA

Dokumenty Soboru Watykańskiego II, a zwłaszcza konstytucja Gaudium et 
spes, stanowią podstawowe źródła, w których odnajdujemy kategorię bonum fa-
miliae. Chociaż dokumenty soborowe mają głównie charakter duszpasterski, to 
jednak zaczerpnięto z nich wiele sformułowań i zamieszczono w kodyfikacji 
z 1983 r. Do takich sformułowań z pewnością należą: consortium amoris et vitae, 
communitas coniugalis, intima communitas vitae et amoris, intima unio, intima 
coniunctio, foedus coniugale, totius vitae consuetudo, intima vitae coniugalis, 
totius vitae consuetudo et communio4. Tymi terminami posługuje się doktryna 

2 Tamże, s. 21.
3 Tamże. 
4 Zob. Gaudium et spes, nr 48 – 50; J. Castano, Il Sacramento del matrimonio, Roma 1992 s. 11; Dec. 

c. Stankiewicz z 26.06.1986 r. RR Dec. 78: 1986 s. 400 n. 7; Dec. c. Lanversin z 19.11.1986 r. RR Dec. 
78: 1986 s. 643-644 n. 5; Dec. c. Boccafola z 14.05.1996 r. RR Dec. 88: 1996 s. 380 n. 4. W. Kraiński, 
Symulacja całkowita zgody małżeńskiej w orzeczeniach Roty rzymskiej pod rządami Kodeksu Prawa 
Kanonicznego z 1983 roku, UKSW Warszawa 2002, s. 72, Pozycja niepublikowana. Autor badał 
przedmioty wykluczenia całkowitego małżeństwa w doktrynie i jurysprudencji i na podstawie tych 
samych i poszerzonych źródeł próbował określić miejsce bonum familiae w strukturze małżeństwa.
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kanoniczna oraz jurysprudencja, aby określić rzeczywistość, jaką jest wspólnota 
małżeńska. Pojęcia te bez wątpienia tworząc całościowy element odzwierciedlają 
istotę bonum familiae.

Soborowe określenia rzeczywistości małżeństwa znajdują się również w KPK 
i KKKW, a także w swej argumentacji posługuje się nimi orzecznictwo rotalne: 
totius vitae consortium5, consortium permanens6, consortium vitae coniugalis7, 
matrimoniale foedus8, foedus irrevocabile9, foedus coniugale10, nuptiae11, convic-
tus coniugalis12, vita coniugalis13, vita communis14.

Sformułowania soborowe zatem nie tylko znalazły swoje miejsce w kano-
nicznych normach prawnych, ale przede wszystkim pogłębiają na gruncie ogólno-
kościelnym i prawnym rozumienie elementu jakim jest dobro rodziny. Jednak 
należy przy tym podkreślić, że termin bonum familiae, jak i wiele innych wypraco-
wanych przez Vaticanum II nie są terminami sensu stricto prawnymi15.

W okresie przedsoborowym małżeństwo pojmowano głównie w znaczeniu 
kontraktualnym. Od czasu Soboru Watykańskiego II audytorzy odwołują się naj-
częściej do określenia matrimoniale foedus. Rozumienie małżeństwa jako kon-
traktu, pochodzące z prawa rzymskiego, musiało ustąpić pojęciu biblijnemu 
i interpersonalnemu. W tym też kierunku musiała poszła doktryna i orzecznictwo 
rotalne. Obecnie, jeżeli używa się słowa „kontrakt”, to wyłącznie w znaczeniu 
contractus sui generis, z elementami własnymi z prawa naturalnego, z natury 
rzeczy odwołując się, nie zawsze literalnie, do pojęcia matrimoniale foedus. Wyra-
żenie to można rozumieć zarówno w znaczeniu in fieri, jak i in facto, jako akt 
prawny między kobietą a mężczyzną, uformowany poprzez akt woli obu stron. 
W akcie tym nupturienci wzajemnie się sobie przekazują i przyjmują, aby stworzyć 
wspólnotę małżeńską. Przymierze to jest aktem jednorazowym oraz nieodwołal-

5 Zob. kan. 1055 § 1 KPK.; zob. Dec. c. Lanversin z 19.11.1986 r. RR Dec. 78: 1986 s. 643-644 n. 5; 
Dec. c. Serrano z 02.06.1989 r. RR Dec. 81: 1989 s. 403 n. 3; Dec. c. Serrano z 17.07.1989 r. RR Dec. 
81: 1989 s. 503-504 n. 5; Dec. c. Turnaturi z 01.03.1996 r. RR Dec. 88: 1996 s. 170 n. 9; W. Kraiński, 
Symulacja całkowita…, dz. cyt. s. 73.

6 Zob. kan. 1096 § 1 KPK.; zob. Dec. c. Lanversin z 18.02.1984 r. RR Dec. 76: 1984 s.101 n. 5; Dec. 
c. Stankiewicz z 26.06.1986 r. RR Dec. 78: 1986 s. 401 n. 7; Dec. c. Palestro z 27.05.1992 r. RR Dec. 
82: 1992 s. 283-284 n.6; Dec. c. Turnaturi z 01.03.1996 r. RR Dec. 88: 1996 s. 170-172 n.12; W. Kra-
iński, Symulacja całkowita…, dz. cyt., s. 73.

7 Zob. kan. 1098 i 1135 KPK.
8 Zob. kan. 1055 § 1 KPK; zob. Dec. c. Stankiewicz z 26.06.1986 r. RR Dec. 78: 1986 s. 399 n. 4; Dec. 

c. Serrano z 01.06.1990 r. RR Dec. 82: 1990 s. 432-434 n. 4-6. W tej sentencji ponens omawia naturę 
przymierza małżeńskiego w związku z symulacją.

9 Zob. kan. 1057 § 2 KPK; kan. 817 § 1 KKKW. 
10 Zob. kan. 1063 nr 4 KPK.
11 Zob. kan. 1080 § 1 KPK; kan. 797 KKKW.
12 Zob. kan. 1151, 1152 §§ 1 – 3; kan. 863 KKKW, 1153 § 2 KPK; ; kan. 864 KKKW.
13 Zob. kan. 1152 § 1 i 1155 KPK; kan. 866 KKKW.
14 Zob. kan. 1153 § 1 KPK.
15 Zob. J. Castano, Il Sacramento del matrimonio, dz. cyt., s. 12; W. Kraiński, Symulacja całkowita…, 

dz. cyt., s. 73.
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nym. Stąd właśnie wypływa pojęcie foedus irrevocabilis. Pojęcie feodus matri-
monialis przynosi teologicznie bogatą treść, jeśli chodzi o naturę małżeństwa, ale 
w tej treści bezsprzecznie zawarte jest bonum familiae.

Jednym z terminów, który dobrze rozjaśnia, czym jest dobro rodziny, jest termin 
consortium totius vitae. Wspólnota całego życia jest skutkiem prawnym aktu 
zgody małżeńskiej. Dopełnia ona przymierze małżeńskie, rozciągając je na całe 
wewnętrzne intymne życie małżonków, tworząc głęboką wspólnotę życia i miło-
ści małżeńskiej16. Dlatego orzeczenia rotalne odwołując się do natury małżeństwa 
oraz nawiązując do konstytucji soborowej Gudium et spes podkreślają wymiar 
osobowy przymierza małżeńskiego. W treści tych orzeczeń można zauważyć 
współobecność głęboko interpersonalnych i prawnych elementów małżeństwa 
w tym rzeczywistości bonum familiae17.

Wszystko to, co mieści się w pojęciu bonum familiae, znalazło swoje odzwier-
ciedlenie w kodeksie Jana Pawła II, który powstał w duchu Vaticanum II, i który 
tak mocno podkreśla znaczenie personalistyczne małżeństwa. Zatem struktura 
bonum familiae składa się z przymiotów i elementów małżeństwa. KPK mówi 
o tym w kan. 1055 i w kan. 1057 – małżeństwo jest wspólnotą całego życia skie-
rowaną ku dobru małżonków i zrodzeniu oraz wychowaniu potomstwa. Wszystkie 
wymienione części składowe ujęte razem stanowią więc dobro rodziny.

Kodeks Prawa Kanonicznego odwołuje się także literalnie do rzeczywistości, 
jaką jest bonum familiae. Określenia tego używa mówiący o separacji małżeńskiej 
kan. 1152. Ma to swój określony cel, jakim jest zachowanie trwałości węzła mał-
żeńskiego. Użyte w tym kontekście wyrażenie nie może być jednak rozumiane 
jako element małżeństwa18.

Kanoniści w odniesieniu do małżeństwa używają wielu pojęć wypracowanych 
przez Sobór Watykański II: contractus matrimonialis, consensus matrimonialis, 
vinculum coniugale, coniungum, sacrum connubium, sacrum foedus19. Każde 

16 Zob. F. Bersini, Il Diritto canonico matrimoniale. Commento giuridico teologico-pastorale, Torino 
1994, s. 113-115; M. Czapla, Pojęcie matrimoniale foedus w kan 1055 § 1 KPK, Jus matrimoniale (IM) 
5 (2000), s. 31; W. Kraiński, Symulacja całkowita…, dz. cyt., s. 74.

17 Zob. Dec. c. Stankiewicz z 26.06.1986 r. RR Dec. 78: 1986 s. 400 n. 6.; Dec. c. Serrano z 02.06.1989 r. 
RR Dec. 81: 1989 s. 403 n. 3. Mówiąc o aspekcie małżeństwa in fieri, wskazuje się, że obecnie trzeba 
zwrócić uwagę na inspirację osobową i międzyosobową, o której mówi nowe prawo w kanonach 1055 
i 1057 KPK; Dec. c. Serrano z 17.07.1989 r. RR Dec. 81: 1989 s. 502 n. 4. Ponens, omawiając byt 
prawny i moralny małżeństwa mówi o jego konstytucji osobowej; Dec. c. Giannecchini z 10.10.1989 r. 
RR Dec. 84: 1989 s. 568 n. 3. Mówi się tutaj o znaczeniu osobowym małżeństwa i zgody małżeńskiej; 
Dec. c. Serrano z 01.06.1990 r. RR Dec. 82: 1990 s. 432-434 n. 4-6. Ponens odwołuje się do nauczania 
Vaticanum II o naturze osobowej i wewnętrznej przymierza małżeńskiego. Małżeństwo jest akcją 
ludzką – osobową. Mówi też o interpretacji kan. 1101 KPK. w aspekcie osobowym. W. Kraiński, 
Symulacja całkowita…, dz. cyt., s. 75.

18 J.M. Serrano Ruiz, Il bonum familiae, dz. cyt., s. 22. 
19 Zob. M. Pastuszko, Całkowita symulacja zgody małżeńskiej, Warszawa 1982, s. 119-120; zob. też Dec. 

c. Lanversin z 18.02.1984 r. RR Dec. 76: 1984 s. 101 n.4-5. Cytując sentencje sprzed roku 1983, ponens 
używa określeń: validum vinculum, coniugale contractus; Dec. c. Parisella z 24.05.1984 r. RR Dec. 
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z nich można przyporządkować rozumieniu małżeństwa w znaczeniu czynnym 
(jako zaistnienie małżeństwa, o którym mowa w kan. 1057 § 1 KPK, a które dok-
tryna kanoniczna nazywa matrimonium in fieri) oraz w znaczeniu in facto esse, 
które oddaje całą rzeczywistość małżeństwa i odwołuje się do dobra małżonków 
oraz ich potomstwa, a w konsekwencji do dobra rodziny.

Małżeństwo, które tworzy się poprzez prawne wyrażenie zgody przez kontra-
hentów w momencie, który nazywamy in fieri, zmierza nierozłącznie do zrodzenia 
realitas permanens –wyłącznej, nierozerwalnej wspólnoty życia i miłości między 
kobietą a mężczyzną, skierowanej ze swej natury ku ich wzajemnemu dobru oraz 
ku zrodzeniu i wychowaniu potomstwa. Wzajemne oddawanie i przyjmowanie 
się małżonków pozwala przejść do interesującej nas dystynkcji małżeństwa in 
facto esse, gdyż to w niej realizuje się bonum familiae.

W Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. została zawarta właśnie ta koncep-
cja małżeństwa, której podstawowym założeniem jest dobro rodziny. Rzeczywi-
stość bonum familiae można dostrzec w kanonach wstępnych: 1055-1056 oraz 
1059-1061; w kanonach, które mówią o skutkach małżeństwa: 1134-1140; oraz 
w kanonach: 1141-1155, które traktują o rozwiązaniu węzła i separacji podczas 
trwania węzła20. Sformułowanie bonum familiae pojawia się w kan. 1152 – boni 
familiae sollicitus – w instytucji separacji małżeńskiej zachęcającej do przebacze-
nia przez współmałżonka zdrady przez wzgląd na chrześcijańską miłość i dobro 
rodziny. W kan. 1676 ustawodawca wymaga od sędziego użycia środków pasto-
ralnych, aby strony mogły wznowić wspólne życie małżeńskie. W kan. 1690 sędzia 
w wyroku musi zawiadomić strony o obowiązkach moralnych i cywilnych, które 
na nich ciążą w stosunku do drugiej strony lub potomstwa, zapewniając temu 
ostatniemu w razie konieczności utrzymanie i wychowanie.

Pojęcie scholastyczne matrimonium in facto esse, pozwala ująć się w użytecz-
ne procesowo normy prawne, które są o wiele bardziej bogate w swą treść niż 
rzeczywistość wyrażona przez określenie matrimonium in fieri. Szczególnie po 
odnowie soborowej uwaga kieruje się ku małżeństwu, jako wspólnocie życia 
i miłości, wzajemnym przyjmowaniu i oddawaniu się. Opierając się na twórcach 
tych sformułowań, doktryna, a za nią jurysprudencja, stara się wyszczególnić 
moment in fieri, ujmując go jako kontrakt oraz in facto esse, który nie jest kon-
traktem, lecz institutio czyli związkiem. Jeśli idzie o pojęcie małżeństwa jako 

76: 1984 s. 297 n.6. W orzeczeniu tym ponens używa określenia contractus; Dec. c. Lanversin 
z 19.11.1986 r. RR Dec. 78: 1986 s. 643 n. 5.; Dec. c. Faltin z 18.01.1988 r. RR Dec. 80: 1988 s. 4-5 
n. 8 i 10. Podobnie określa przedmiot symulacji ta sentencja, używając słów consensus, contractus; 
Dec. c. Turnaturi z 01.03.1996 r. RR Dec. 88: 1996 s. 170 n. 9. Ponens stara się sformułować pozy-
tywnie przedmiot wykluczenia jako validum vinculum sacrum. W. Kraiński, Symulacja całkowita…, 
dz. cyt., s. 75.

20 Zob. J. Castano. Il Sacramento del matrimonio, dz. cyt., s. 21-22. 
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instytucji, to charakteryzuje ją pewna trwałość, stabilność. Są to przymioty wspól-
noty, która ma moment swego ustanowienia jako rodziny21.

4. JUDYKATURA ROTALNA

Wyroki rotalne uwidaczniają swoisty problem, jaki pojawił się w związku 
z aplikowaniem spojrzenia soborowego na małżeństwo, jako wspólnotę miłości 
i całego życia, do pojęcia in facto esse, które ze swej natury jest jurydyczne. Per-
sonalne i dynamiczne spojrzenie na małżeństwo w aspekcie bonum familiae nie 
pozwala na bezpośrednie odniesienie do pojęcia jurydycznego i instytucjonalnego. 
Od czasów Soboru Watykańskiego II problem ten ma swoje miejsce w juryspru-
dencji. Bonum familiae jest elementem konstytutywnym tworzącym wspólnotę 
życia małżeńskiego, ale nie jest pojęciem jurydycznym. Judykatura ocenia ten 
wymiar wspólnoty życia małżeńskiego jako nieprawniczy, lecz mający znaczenie 
na gruncie dowodowym, zwłaszcza w awersji lub akceptacji zaangażowania we 
wspólnotę małżeńską22.

Jurysprudencja rotalna w formie małżeństwa in facto esse odwołuje się do tego, 
co jest zawarte w pojęciu wspólnoty: całego życia małżeńskiego. Orzeczenia ro-
talne w dystynkcji in facto esse odwołują się do tej części doktryny Kościoła, 
która mówi o celach małżeństwa. Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna 
i kobieta tworzą wspólnotę całego życia, ma swoje cele: dobro małżonków oraz 
zrodzenie i wychowanie potomstwa23; w niektórych sentencjach cele te łączą się 
z istotnymi przymiotami małżeństwa, którymi są jedność i nierozerwalność24. Są 

21 Zob. Dec. c. Lanversin z 18.02.1984 r. RR Dec. 76: 1984 s. 101 n. 5; Dec. c. Stankiewicz z 26.06.1986 r. 
RR Dec. 78: 1986 s. 401 n. 7; Dec. c. Lanversin z 19.11.1986 r. RR Dec. 78: 1986 s. 644 n.5; Dec. 
c. Serrano z 02.06.1989 r. RR Dec. 81: 1989 s. 403 n. 3; Dec. c. Turnaturi z 01.03.1996 r. RR Dec. 88: 
1996 s. 170-172 n. 8-10. W. Kraiński, Symulacja całkowita…, dz. cyt., s. 94.

22 Zob. P. Fedele, Problemi del consenso nel matrimonio canonico, Ephemerides Iuris Canonici 30: 1974, 
s. 42-44; U. Navarrete, Structura iuridica matrimonii secundum Concilium Vaticanum II. Momentum 
iuridicum amoris coniugalis, Roma 1980 s. 154; A. Abate, Il matrimonio nella nuova legislazione 
canonica, Roma 1985 s. 13-14; M. Czapla, Pojęcie matrimoniale foedus w kan. 1055 § 1 KPK, „Jus 
Matrimoniale” 5: 2000, s. 35-36; Dec. c. Davino z 13.04.1989 r. RR Dec. 81: 1989, s. 262 nr 3. Ponens 
oświadcza, powołując się na wcześniejszą jurysprudencję, że defekt miłości między kontrahentami 
przy propozycji małżeństwa to element moralny, miłość nie wchodzi w skład elementów prawnych 
i kontraktualnych – w skład substancji kontraktu; Dec. c. Palestro z 27.05.1992 r. RR Dec. 84: 1992 
s. 282-284 n. 10. W tej sentencji audytor wskazuje, że brak miłości ma znaczenie dowodowe w pro-
cesie dotyczącym nieważności małżeństwa; A. Stankiewicz, De Iurisprudentia rotali circa simulatio-
nem totalem et partialem-cc.1101§2; 824§2 CCEO, Monitor Ecclesiasticus 122: 1997, s. 217-218. 
Autor powołuje się na miłość między kontrahentami nie jako na istotny element zgody małżeńskiej, 
ale bardzo ważny; Por. O. Fumagalli Carulli, Essenza e esistenza nell’amore coniugale: considerazio-
ni canonistiche, Ephemerides Iuris Canonici 36: 1980, s. 208-211. W. Kraiński, Symulacja całkowita…, 
dz. cyt., s. 95-96.

23 Zob. Gaudium et Spes, nr 47; kan.1055 § 1 KPK; kan. 776 § 1 KKKW.
24 Zob. kan.1056 KPK; kan. 776 § 3 KKKW.
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one z całą pewnością celami i przypadłościami osadzonymi w naturze małżeństwa; 
nie dają małżeństwu istnienia, ale pomagają określić małżeństwo jako takie, ująć 
je w przedstawieniu całościowym jako wspólnotę całego życia – in facto esse25, 
a w rozumieniu szerszym jak wspólnotę rodzinną. Instytucja małżeństwa jest 
często powiązana w wyrokach rotalnych z dobrami małżeństwa, które znamy 
z doktryny. Św. Augustyn mówił o wartości małżeństwa26. Audytorzy rotalni 
zwłaszcza w sprawach wykluczenia całkowitego małżeństwa odwołują się do kan. 
1057 § 2 KPK, zgodnie z którym wykluczenie takie polega na tym, że obie strony 
lub jedna z nich wyklucza pozytywnym aktem woli, w momencie wyrażania 
zgody małżeńskiej, wzajemne oddanie i przyjmowanie siebie, i tym samym nie 
chce stworzyć małżeństwa, odnosi się do wartości rodziny27.

Uchwycenie istoty małżeństwa w aspekcie in facto esse, zwłaszcza w powią-
zaniu z bonum familiae sprawia bardzo wiele trudności. Ta bogata rzeczywistość 
jest w ujęciu jurydycznym bardziej skomplikowana od dystynkcji małżeństwa in 
fieri. Wyroki rotalne mówiąc o małżeństwie in facto esse w znaczeniu wspólnoty 
życia, powołują się na konstytucję Gaudium et spes. Ten dokument o charakterze 
duszpasterskim, trafnie określa rzeczywistość soborowej koncepcji małżeństwa, 
która nie zawsze dokładnie dostosowuje się do doktryny scholastycznej, lecz 
wpływa na rozwój terminologii i pojęć w orzecznictwie rotalnym, co widać w sen-

25 Zob. M. Pastuszko, Całkowita symulacja zgody małżeńskiej, dz. cyt., s. 107-109; Dec. c. Funghini 
z 14.10.1992 r. RR Dec. 84: 1992 s. 449-460 n. 2-9. Sentencja w swej części prawnej potwierdza, że 
w skład małżeństwa w dystynkcji in facto esse wchodzi mnogość celów, dóbr. Przeprowadza dokład-
ną analizę tych części składowych, począwszy od kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku, aż do 
nauczania soborowego; Dec. c. Palestro z 27.05.1992 r. RR Dec. 84: 1992 s. 282-284 n. 5. Z rozróżnie-
nia, które przedstawia wyrok, można wnioskować, że zarówno obowiązki jak, i dobra należą do 
instytu cji małżeństwa; Dec. c. Funghini z 24.05.1995 r. RR Dec. 87: 1995 s. 313 n. 3-5; Dec. c. Bruno 
z 19.12.1995 r. RR Dec. 87: 1995 s. 726 n. 4; Por. V. Fagiolo, L’esclusione dello „ius ad coniugalem 
actum” e l’esclusione dello „ius ad ea quae vitae communionem essentialiter constituunt”, Ephemeri-
des Iuris Canonici 43/44: 1987/1988 s. 85-90; W. Kraiński, Symulacja całkowita…, dz. cyt., s. 97-98. 

26 Zob. Św. Augustyn, Wartości małżeństwa, Pelplin 1980, s. 22-30; Dec. c. Lanversin z 18.02.1984 r. 
RR Dec. 76: 1984 s. 101 n. 2.; Dec. c. Serrano z 17.07.1989 r. RR Dec. 81: 1989 s. 502 n. 3; A. Stan-
kiewicz, De Iurisprudentia, s. 216-217. Taką koncepcję przedstawia autor: Quamvis quidam putent 
reiectionem trium bonorum matrimonii esse simulationem totalem matrimonii et non tantum mere 
partialem. Autor odnosi do trzech dóbr małżeństwa: sakramentu, wierności, potomstwa, do symulacji 
całkowitej i wiąże z wykluczeniem wzajemnego przekazywania i przyjmowania małżonków, aby 
stworzyć wspólnotę małżeńską, czyli małżeństwo w znaczeniu in facto esse; Dec. c. Lanversin 
z 19.11.1986 r. RR Dec. 78: 1986 s. 645 nr 7-8. Ze wspólnotą małżeństwa in facto esse związane są 
prawa, obowiązki. W. Kraiński, Symulacja całkowita…, dz. cyt., s. 97.

27 Dec. c. Serrano z 02.06.1989 r. RR Dec. 81: 1989 s. 403 n. 3; Dec. c. Turnaturi z 01.03.1996 r. RR 
Dec. 88: 1996 s. 177 n. 23; Dec. c. Boccafola z 14.05.1996 r. RR Dec. 88: 1996 s. 380 n. 4. W tej 
sentencji ponens odwołuje się do wszystkich komponentów, które w sferze przekazywania i przyjmo-
wania: Ideoque verus consensus matrimonialis est actus voluntatis quo vir et mulier foedere irrevoca-
bili sese mutuo tradunt et accipuint ad constituendam supradictam societatem permanentem cum suis 
probietatibus essentialibus, quae sunt unitas ac indissolubilitas. W. Kraiński, Symulacja całkowita…, 
dz. cyt., s. 97.
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tencjach posoborowych28. Nie można nie oddać słusznej pochwały nowej kodyfi-
kacji prawa, która przenosi soborowe pojęcie małżeństwa na obszar prawa kano-
nicznego. Powoływanie się audytorów rotalnych na teksty Soboru Watykańskiego II 
oznacza, że znajdują one swoje pojęciowe miejsce na gruncie prawa małżeń-
skiego.

5. BONUM FAMILIAE A POZOSTAŁE ELEMENTY 
I PRZYMIOTY MAŁŻEŃSTWA

Jak wspomniano powyżej, na bonum familiae nieodłącznie składają się przy-
mioty i elementy małżeństwa. Dobro rodziny jest związane ze wspólnotą życia 
i miłości. Wspólnota ta może być realizowana najpełniej tylko jako rodzina. Ro-
dzina jako społeczność zakłada wspólne zamieszkanie, jedność, zrodzenie i wy-
chowania potomstwa. Jednakże bonum familiae nie jest celem małżeństwa w zna-
czeniu kanonicznym.

Bonum prolis, które wyraża się w powołaniu na sposób ludzki do życia potom-
stwa oraz jego zrodzeniu i wychowaniu, jest połączone bezwzględnie z powoła-
niem rodziny i stanowi element składowy szerszego zakresu, jakim jest dobro 
rodziny. Bonum prolis jest elementem małżeństwa w kategorii kanonicznej, czego 
nie można powiedzieć o bonum familiae. 

Podobnie ma się rzecz z przymiotami istotnymi umowy małżeńskiej: bonum 
fidei (dobro wierności) i bonum sacramenti (dobro sakramentu). Rzeczywistość 
zdrady, separacji, rozwodu ma zawsze destrukcyjny wpływ na realizację celów, 
które są postawione przed każdą rodziną. Dobro rodziny może być realizowane 
wyłącznie we wspólnocie trwałej, nierozerwalnej i wiernej. Tylko w takiej atmos-
ferze może się rozwijać zrodzenie, wychowanie potomstwa i przyszłość rodziny, 
czyli jej dobro. Zatem także przymioty istotne, takie jak dobro wierności i dobro 
nierozerwalności, mieszczą się w pojęciu bonum familiae.

28 Zob. Dec. c. Lanversin z 31.07.1990 r. RR Dec. 82: 1990 s. 678 n. 5; Dec. c. Lanversin 21.02.1990 r. 
RR Dec. 82: 1990 s. 110-111 n. 6 i 8; Dec. c. Palestro z 27.05.1992 r. RR Dec. 84: 1992 s. 282-284 
n. 6; Dec. c. Lanversin 17.03.1993 r. RR Dec. 85: 1993 s. 153 n. 6; Dec. c. Lopez-Illana z 12.12.1994 r. 
RR Dec. 86: 1994 s. 621-622-623 n. 9; Familiaris Consortio, nr 15; T. Styczeń, Jan Paweł II. Fami-
liaris Consortio. Tekst i komentarze, Lublin 1987 s. 123-139; W. Kraiński, Symulacja całkowita…,  
dz. cyt., s. 99-100.
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6. BONUM FAMILIAE 
I JEGO APLIKACJA NA GRUNCIE PROCESOWYM

Kan. 1095 KPK w numerach 2 i 3 mówi o poważnym braku rozeznania oce-
niającego i niezdolności psychicznej do podjęcia istotnych praw i obowiązków 
małżeńskich. Niezdolność psychiczna dotyka osobowości jednego lub obu mał-
żonków. Niezdolność dotyczy ich niedojrzałości afektywnej lub braku wolności 
wewnętrznej. Przedstawiona sytuacja zawsze ma odniesienie do kategorii dobra 
rodziny. Prowokuje stan niemożliwości zrealizowania wspólnoty życia i miłości, 
dobra małżonków oraz dobra potomstwa. 

Wyroki Roty Rzymskiej, jak również niższych trybunałów rozpatrują o nie-
zdolności do wypełniania obowiązków, które choć definiowane są przy pomocy 
bonum coniugum lub prolis, dotykają bonum familiae . Stwierdzenie nieważności 
małżeństwa zapada z tytułu niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków mał-
żeńskich gdyż one stanowią unormowana kategorię prawną 

Wybitne znaczenie na gruncie procesowym w omawianej kwestii ma kanon 
1098 KPK. Jego treść odnosi się do przymiotu współkonrahenta, który może 
poważnie zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego. Jurysprudencja rotalna daje 
w tym względzie liczne przykłady, które ukazują poważne naruszenie dobra ro-
dziny. 

7. ZAKOŃCZENIE 

Bonum familiae nie ma charakteru autonomicznego w strukturze kanonicznej 
małżeństwa. Można spierać się o to czy termin ten ma równie istotne znaczenie 
w strukturze małżeństwa co bonum coniugum czy bonum prolis. Niewątpliwie, 
bonum familiae jest zbiorem złożonym z przymiotów i elementów istotnych mał-
żeństwa. Bonum familiae nie posiada ścisłego zastosowania na gruncie proceso-
wym, lecz jest obecne w rzeczywistości kościelnego prawa. Zarówno obowiązu-
jący Kodeks Prawa Kanonicznego, jak i cała działalność sadownicza Kościoła ma 
charakter duszpasterski. Treść pojęcia bonum familiae pozostaje w relacji z tymi 
normami kanonicznymi, które mają charakter moralny i duszpasterski. Bonum 
familiae wyraża rzeczywistość quasi prawną, którą system prawa respektuje i z niej 
korzysta. Bonum familiae i jego prawne określenie jest zadaniem trudnym. Jest to 
termin wieloznaczny i otwarty podlegający ciągłym interpretacjom w orzecznic-
twie29.

29 W. Kraiński, Bonum Coniugum i jego wykluczenie w doktrynie i orzecznictwie Roty Rzymskiej, „Jus 
Matrimoniale” 16 (22) 2011, s. 115.
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Summary 
An Attempt to Describe the Bonum Familiae  

as an Essential and Autonomous Property in the Structure of Marriage

In the structure of marriage, as the Canon Law sees it, the bonum familiae is 
not an autonomous property. However, one may inquire whether its importance is 
on a par with the bonum coniugum and the bonum prolis. Without doubt, the bo-
num familiae is a compound of essential marital elements and properties. Although 
this notion does not apply, strictly speaking, to legal cases, it is present in the 
widely understood domain of the ecclesial legislation. After all, the Code of Ca non 
Law as well as the legal proceedings of the Church authorities does have very 
paramount pastoral character. The contents of the term bonum familiae is related 
to the norms of the law which have strong moral and pastoral implications. There-
fore, the notion, which the law recognises applies, and may be perceived as quasi-
legal.

“bonum familiae”, the good of the family, marriage, family
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