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v kapli koleje Nepomuceno. Dopoledne jsme navštívili soud I. instance na vikariátu di
Roma, kde jsme byli seznámeni s þinností soudu, s praktickými otázkami jeho
fungování, prošli jsme si i nČkteré kanceláĜe soudu, což pro nás bylo velmi pĜínosné.
Okolo poledne jsme mČli jedineþnou pĜíležitost osobnČ se setkat s kardinálem
Giovanni Coppou. Tímto silným a jistČ nezapomenutelným zážitkem jsme se s ěímem
protentokrát rozlouþili a zamíĜili do krásného historického mČsta Assisi. PĜenocovali
jsme v pĜíjemném prostĜedí františkánského domu (Casa Francescana) na poutním
místČ Santuario di Frassino nedaleko jezera Lago di Garda. V místním poutním
kostele jsme v pátek ráno 25.4. mČli poslední spoleþnou mši svatou. JeštČ jsme se
zajeli podívat do mČsteþka Peschiera, které leží u malebného jezera Lago di Garda, a
po obČdČ jsme se vydali na cestu domĤ.
DČkujeme Ti, Pane, za tyto spoleþnČ strávené dny ve spojení s Tebou. ChtČla bych
jménem nás všech vyjádĜit velký dík o. Karlovi za uspoĜádání této pouti, která v nás
zanechala hluboký duchovní zážitek. Byla to cesta, na kterou budeme všichni dlouho
a velmi rádi vzpomínat. Již nyní se tČšíme na cestu do Milána plánovanou na pĜíští
rok -.

2. Promluvy papeže Jana Pavla II. ke þlenĤm soudu
ěímské roty o tématice kánonu 1095 CIC
ÿtvrtek 5. února 1987

1. Živou radost mi pĜináší toto výroþní setkání s vámi
drazí bratĜi, kteĜí pĤsobíte u soudu ěímské roty. Jsem velmi
vdČþný monsignoru dČkanu, kolegiu prelátĤm auditorĤm, i
ostatním úĜedníkĤm, jakož i advokátĤm roty za vytrvalou a
úþinnou spolupráci, kterou mi poskytujete pĜi plnČní soudního
munus, jež náleží Petrovu nástupci vzhledem k všeobecné
církvi. Toto velmi cenné dílo mi je poskytnuto vysoce
kvalifikovanými osobami v oblasti práva, které pĜedstavují
rozmanitost jazykĤ a kultur ze všech þástí svČta, ve kterých
církev Boží pĤsobí.
Jsem vám také velmi vdČþný za slib vČrnosti evangeliu a
tradici, který je spojen s úsilím vycházet vstĜíc novým potĜebám církve a
prohlubovat znalost skuteþné lidské reality ve svČtle zjevené Pravdy.
V této perspektivČ bych chtČl dnes vČnovat zvláštní pozornost psychické
neschopnosti, která, zvláštČ v nČkterých zemích, se stala pohnutkou vysokého
poþtu žádostí o neplatnost manželství.
2. Známe velmi dobĜe pokrok, který udČlala souþasná psychiatrie a
psychologie. Je tĜeba ocenit co tyto moderní vČdy uþinily a þiní pro objasnČní
psychického dČní, jak vČdomého tak nevČdomého v lidech. A také pomoc, kterou
poskytují prostĜednictvím farmakoterapie a psychoterapie mnoha osobám, které
se nacházejí v obtížných situacích. Velké objevy a také obČtavost mnoha
psychologĤ a psychiatrĤ jsou zajisté chvályhodné. NemĤžeme však uznat, že
objevy a vymoženosti v oblasti þistČ psychické a psychiatrické mohou nabídnout
opravdovou celkovou vizi þlovČka, tím, že samy Ĝeší základní otázky týkající se
smyslu života a lidského povolání. Urþité proudy souþasné psychologie však
pĜekraþují vlastní specifické kompetence, tlaþí se do oblasti, kde se pohybují pod
tlakem antropologických domnČnek, které nejsou sluþitelné s kĜesĢanskou
antropologií. Zde vznikají tČžkosti a pĜekážky v dialogu mezi psychologickými a
metafyzickými vČdami, jakož i etikou.
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Proto tedy, jednání o pĜípadech neplatnosti manželství z dĤvodu omezení
psychického nebo psychiatrického vyžaduje, na jedné stranČ pomoc odborníkĤ
z tČchto oborĤ, kteĜí hodnotí, dle vlastní kvalifikace, povahu a stupeĖ psychického
dČní, které se týká manželského souhlasu a schopnosti osoby vzít na sebe
manželské závazky; na druhé stranČ nezprošĢuje církevního soudce, pĜi použití
znaleckých posudkĤ, od povinnosti nenechat se ovlivnit nepĜijatelnými
antropologickými pĜedstavami, aby nezapletl do nejasností ohlednČ pravdivosti
faktĤ a jejich významu.
Je tedy v každém pĜípadČ mimo pochyb, že prohloubení znalostí
vypracovaných teorií a dosažených výsledkĤ uvedených vČd, nabízí možnost
zhodnotit lidskou odpovČć na povolání k manželství pĜesnČjším zpĤsobem než
umožĖuje pouhá filozofie a teologie.
3. Z toho, co bylo Ĝeþeno dĜíve vyplývá, že dialog je konstruktivní
komunikace mezi soudcem a psychiatrem nebo psychologem a je snadnČjší,
jestliže je pro oba výchozí bod umístČn v horizontu obecné antropologie tak, že i
pĜes rozlišnost metod, zájmĤ a cílĤ, zĤstává jedna vize otevĜená druhé.
Jestliže je naopak horizont, ve kterém se odborník, psychiatr nebo
psycholog pohybuje, protikladný nebo uzavĜený tomu, ve kterém se pohybuje
kanonista, mĤže se dialog nebo komunikace stát zdrojem zmatkĤ a nejasností.
Nikomu neunikne vážné nebezpeþí, které se týká rozhodnutí o neplatnosti
manželství, a které vyplývá z této druhé hypotézy: dialog mezi soudcem a
odborníkem, který je založen na nejasném východisku mĤže snadno vést
k závČrĤm nesprávným a škodlivým pravému dobru osob a církve.
4. Takové nebezpeþí není jen hypotetické, jestliže zvážíme, že
antropologická vize, která hýbe poþetnými proudy v oblasti psychologických vČd
v moderní dobČ, je rozhodnČ nesluþitelná se základními prvky kĜesĢanské
antropologie, protože je uzavĜená hodnotám a významĤm, které pĜesahují
základní fakta, a které umožĖují þlovČku zamČĜit se na lásku k Bohu a k þlovČku
jako své nejvyšší povolání.
Takové uzavĜení je nesluþitelné s kĜesĢanskou vizí, která považuje þlovČka
jako bytost „stvoĜenou k Božímu obrazu“, dostal schopnost poznávat a milovat
svého StvoĜitele“ (Gaudium et Spes, 12) a souþasnČ vnitĜnČ rozdČlen (Ivi, 10).
Uvedené psychologické smČry vycházejí buć z idey pesimistické, podle které
þlovČk nemĤže uskuteþĖovat jiné touhy než ty, které jsou dány jeho hnutími nebo
sociálním stavem, nebo naopak, z pĜehnanČ optimistické idey, podle které þlovČk
má v sobČ svou realizaci a sám ji mĤže uskuteþnit.
5. Vize manželství na základČ jistých psychologických smČrĤ je taková, že
redukuje význam manželského svazku na jednoduchý prostĜedek k dosažení
uspokojení nebo seberealizace nebo psychologické dekomprese.
Následkem, pro znalce, kteĜí se inspirují tČmito smČry, každá pĜekážka,
která vyžaduje úsilí, snahu nebo zĜeknutí se, nebo ještČ více, každý rozpad
manželství se stává jednoduše potvrzením neschopnosti budoucích manželĤ jasnČ
pochopit a realizovat jejich manželství.
Zkušenosti, uþinČné na základČ tČchto omezujících antropologických smČrĤ
neuvažují v praxi o povinnosti vČdomé snahy ze strany manželĤ o pĜekonání, i za
cenu obČti a zĜeknutí, pĜekážek, které se vyskytnou bČhem jejich manželství a
hodnotí tedy každé napČtí jako negativní znamení a ukazatel slabosti a
neschopnosti žít v manželství.
Takovéto zkušenosti vedou k nárĤstu pĜípadĤ neschopnosti dohodnout se i
v situacích, ve kterých, z dĤvodu nevČdomého vlivu v bČžném psychickém životČ,
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lidé zakoušejí omezení, ne však ztrátu, jejich efektivní svobody míĜící k vybranému
dobru. A nakonec snadno považují i lehké psychopatologie nebo dokonce i morální
nedostatky jako dĤkaz neschopnosti vzít na sebe základní závazky manželského
života.
Bohužel mĤže se také stát, že uvedené formulace jsou þasto nekriticky
pĜijímány církevními soudci.
6. Uvedené vize þlovČka a manželského svazku je nesluþitelná s kĜesĢanským
pojetím manželství jako „dĤvČrného spoleþenství života a manželské lásky“, ve
kterém se manželé „vzájemnČ sobČ dávají a pĜijímají“ (Gaudium et Spes, 48; srov.
Codex Iuris Canonici, kán. 1055, § 1).
Podle kĜesĢanského pojetí je þlovČk povolán pĜilnout k Bohu jako ke svému
jedinému cíli, ve kterém nachází svou vlastní realizaci, i když je, pĜi uskuteþĖování
tohoto svého povolání, omezen vlastní žádostivostí (srov. Concilio Tridentiio:
Denz.-Schönm. 1515). Nerovnováha, kterou trpí souþasný svČt „souvisí s hlubší
nevyrovnaností, jež tkví v srdci þlovČka“ (Gaudium et Spes, 10). Toto v oblasti
manželství znamená, že realizace významu manželského svazku, prostĜednictvím
vzájemného darování se manželĤ, se stává možným pouze prostĜednictvím
trvalého úsilí, které s sebou nese také zĜeknutí se a obČĢ. Láska mezi manžely musí
mít za vzor lásku Krista, který „miloval nás a zcela vydal sebe za nás jako dar
v obČĢ, vĤni Bohu velmi pĜíjemnou“ (Ef 5,2 - 5).
Prohloubení týkající se složitosti a podmínČní psychického života nesmí
ztratit ze zĜetele toto celistvé a celkové pojetí þlovČka, Bohem povolaného a
osvobozeného od svých slabostí skrze Kristova Ducha (Gaudium et Spes, 10 a 13);
zvláštČ, když chceme podtrhnout ryzí vizi manželství, Bohem chtČného jako
základní instituci spoleþnosti a vyvýšené Kristem jako prostĜedek milosti a
posvČcení.
Tedy i odborné výsledky, ovlivnČné uvedenými vizemi, vytváĜejí opravdovou
pĜíležitost, jež vede k omylu soudce, který nevytuší poþáteþní antropologickou
pochybnost. ProstĜednictvím tČchto znaleckých posudkĤ se dospívá k zámČnČ
psychické zralosti, která má být cílem lidského vývoje, s kanonickou zralostí, která
je naopak nejzazším východiskem pro platnost manželství.
7. Kanonista musí mít jasno v zásadČ, že pouze neschopnost a ne již obtíž
dojít ke shodČ a uskuteþnit pravé spoleþenství života a lásky, zneplatĖuje
manželství. Selhání manželského svazku není pĜesto nikdy dĤkazem pro prokázání
neschopnosti partnerĤ, kteĜí mohli zanedbat, nebo špatnČ využít prostĜedky, jak
pĜirozené tak nadpĜirozené, které jim byly dány, nebo nemuseli pĜijmout
nevyhnutelná omezení a obtíže manželského soužití, jak z dĤvodĤ blokĤ
nevČdomých, tak pro lehké patologie, které nepoškozují podstatu lidské svobody,
jak, nakonec z dĤvodu morálního pochybení. Opravdová neschopnost je myslitelná
jen za pĜítomnosti vážné anomálie, která, jakkoliv se nazývá, musí podstatnČ
poškozovat schopnost chápání a/nebo vĤle partnera.
8. Soudce tedy nemĤže a nesmí oþekávat od znalce posudek týkající se
neplatnosti manželství, a ještČ ménČ nesmí se cítit zavázán názorem, který v tomto
smyslu znalec mĤže eventuálnČ vyjádĜit. Zhodnocení týkající se neplatnosti
manželství mĤže uþinit pouze soudce. Úkol znalce je pouze dodat podklady
vyplývající z jeho specifické kompetence, což je povaha a stupeĖ psychické nebo
psychiatrické skuteþnosti, z dĤvodu, ze kterého se žaluje neplatnost manželství.
Vskutku Kodex v kán. 1578 – 1579 jasnČ od soudce vyžaduje, aby kriticky zhodnotil
znalecké posudky. Je dĤležité, aby se v tomto hodnocení nenechal zavést ne
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povrchním hodnocením, ne hodnocením navenek neutrálním, ale které ve
skuteþnosti obsahuje nepĜijatelné antropologické smČry.
Je tedy tĜeba povzbudit každé úsilí v pĜípravČ jak církevních soudcĤ, aby
umČli odhalit a rozlišit antropologické smČry obsažené ve znaleckých posudcích,
tak odborníkĤ rĤzných humanitních vČd, kteĜí podporují skuteþnou integraci mezi
kĜesĢanským poselstvím a pravým a nepĜetržitým pokrokem vČdeckého zkoumání,
vedené kritérii správné autonomie (Gaudium et Spes, 62).
9. Nesnadný úkol soudce pracovat s opravdovostí na obtížných pĜípadech,
jako jsou již jmenované psychické nezpĤsobilosti pro manželství, majíce na zĜeteli
lidskou pĜirozenost, povolání þlovČka, a s tím spojené správné pojetí manželství, je
jistČ služba pravdČ a lásce v církvi a pro církev. Je to služba pravdČ, protože tak
bude zachránČna ryzost kĜesĢanského pojetí manželství i v kulturách nebo
zpĤsobech, které ho zatemĖují. Je to služba lásky v církevním spoleþenství, které
je chránČno pĜed pohoršením vidČt v praxi zniþené hodnoty kĜesĢanského
manželství pĜi pĜehnaném, skoro automatickém, zvyšování poþtu neplatnosti
manželství, v pĜípadČ jeho selhání, pod záminkou nČjaké psychické nezralosti nebo
slabosti partnerĤ. Je to služba lásky také vĤþi stranám, kterým pro lásku k pravdČ,
není schválena neplatnost manželství, když je jim alespoĖ tímto zpĤsobem
pomoženo neklamat se ohlednČ pravé pĜíþiny selhání jejich manželství a jsou
uchránČny od pravdČpodobného nebezpeþí dostat se do stejných potíží v novém
svazku, který hledají jako nápravu prvního selhání, aniž by se pĜed tím pokusily
využít všech prostĜedkĤ k pĜekonání pĜekážek, které zakusily v jejich platném
manželství. A nakonec je to služba lásky i vĤþi jiným institucím nebo pastoraþním
orgánĤm v církvi, kdy církevní soud se odmítá zmČnit na jednoduché Ĝešení
selhání manželství a neregulérních situací mezi manžely, z dĤvodu zlenivČlé
pĜípravy mladých lidí na manželství, která je dĤležitou podmínkou k pĜijetí
svátosti (Ioannis Pauli PP. II, Familiaris Consortio, 66; srov. Eiusdem, Allocutio
ad Roamanam Rotam, 4, die 24 ian. 1981: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, IV,
1 (1981) 151 s.) a podporuje úsilí o vČtší využití prostĜedkĤ pro post-manželskou
pastoraci (Eiusdem, Familiaris Consortio, 69-72), a pro specifikování obtížných
pĜípadĤ (Ivi, 77-85).
Takto je þinnost soudce církevního soudu opravdu spojena, a musí být vždy
spojena, jak také Ĝekl monsignor dČkan, se zbývající pastoraþní þinností církve,
starat se, aby se zamítnutí žádosti o neplatnost manželství stalo pĜíležitostí
k otevĜení dalších cest k Ĝešení problémĤ manželĤ v tísni, kteĜí se obracejí na úĜad
církve, pĜitom se nikdy nesmí zapomenout, že každé Ĝešení prochází velikonoþním
tajemstvím smrti a vzkĜíšení, které vyžaduje maximální úsilí samotných partnerĤ
obrátit se ke spáse a smíĜit se s Otcem (srov. Mt 4,17; Mk 1,15).
10. Nakonec bych chtČl vyjádĜit pĜání, aby vaše úsilí, živené láskou ke Kristu
a jeho církvi, a také pastoraþní horlivost, pĜinesli i prostĜednictvím šíĜení svazkĤ,
které obsahují vaše rozsudky, platný a jasný pĜínos v diskuzi o pĜípadech, o
kterých jsem mluvil mČli dobrý vliv na þinnost ostatních soudĤ. A zatímco vás
ujišĢuji o mé stálé náklonnosti, vám ze srdce udČluji své požehnání.

105

