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PRZEDMOWA

W Państwa ręce składamy niniejszą publikację. Jest to praca 
zbiorowa, w której znajdują się wybrane artykuły wygłoszone 
podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Aspekty społecz-
no-prawne rozwoju antycznego Rzymu, która odbyła się 6 grud-
nia 2013 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Organizatorami powyższego 
wydarzenia byli członkowie Sapere Aude Koła Jurystów Prawa 
Rzymskiego i Kanonicznego UMK oraz Koła Naukowego Histo-
rii Państwa i Prawa UMK. 

Ideą, jaka legła u podstaw tej inicjatywy była chęć stworze-
nia przestrzeni współpracy dla studentów i doktorantów pra-
gnących zgłębiać tematyką prawa rzymskiego oraz zestawiać je 
z rozwiązaniami współczesnymi. Autorzy poruszyli problema-
tykę historii prawa rzymskiego i jego źródeł, rozwoju rzymskie-
go prawa obligacyjnego, istotnych kwestii rzymskiego prawa 
osobowego, rzymskiej Familii oraz ewolucji rzymskiego prawa 
spadkowego. 

Warto zauważyć, że Aspekty społeczno-prawne rozwoju an-
tycznego Rzymu stanowią doskonały przykład aktywności po-
czątkujących, acz wykazujących wiele dojrzałości i pasji, bada-
czy prawa rzymskiego. Publikacja tomu z pewnością przyczyni 
się do dalszego rozwoju młodych naukowców. Chcielibyśmy 



8 Przedmowa

podziękować wszystkim Autorom za przygotowane teksty, 
przybycie na konferencję i współpracę. 

W sposób szczególny dziękujemy prof. UMK, dr. hab. Wie-
sławowi Mossakowskiemu, dr. hab. Markowi Sobczykowi oraz 
dr Annie Moszyńskiej za pomoc, wsparcie, niezwykle cen-
ne wskazówki, a przede wszystkim poświęcony czas. Słowa 
wdzięczności za udzielone wsparcie finansowe kierujemy do 
Prorektora ds. Studenckich i Polityki Kadrowej prof. dr. hab. 
Andrzeja Sokali oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji 
UMK prof. UMK, dr. hab. Tomasza Justyńskiego. 

Prezentowane artykuły nie są jedynie zapisem wygłoszo-
nych podczas konferencji referatów, lecz stanowią dowód wy-
tężonej pracy i dogłębnych badań młodych naukowców. Odda-
jąc ten zbiór do rąk Czytelników, mamy nadzieję, że będzie on 
inspiracją dla dalszej dyskusji nad prawem rzymskim. 

Oktawia Ewa Braniewicz, Patryk Kowalczyk



Wiesław Mossakowski*

ZERWANIE NARZECZEŃSTWA  
W POLSKIM PRAWIE KANONICZNYM

Rozpracowując niektóre zagadnienia narzeczeństwa (spon-
salia) według prawa kanonicznego1, pozostawiłem kwestię 
zakończenia narzeczeństwa do dalszej analizy. Stąd obecne 
rozważania, odniesione jednak tylko do Kościoła łacińskiego. 
Narzeczeństwo2, przynajmniej w prawie Kościoła katolickiego, 
jest specyficznym związkiem kobiety i mężczyzny nie zwią-

 * Prof. UMK, dr hab. Wiesław Mossakowski, Kierownik Katedry Prawa 
Kanonicznego WPiA UMK. Autor wielu publikacji z zakresu prawa rzym-
skiego i kanonicznego. Uczestnik wielu konferencji oraz sympozjów na-
ukowych zarówno na szczeblu ogólnopolskim jak i międzynarodowym. 
Od dwóch lat opiekun „Sapere Aude” Koła Jurystów Prawa Rzymskiego 
i Kanonicznego UMK.
 1 W. Mossakowski, Próba interpretacji funkcji narzeczeństwa według 
prawa kanonicznego, w: Rodzina w prawie. Księga pamiątkowa dedykowa-
na ks. prof. dr hab. Ryszardowi Sztychmilerowi z okazji 65. rocznicy uro-
dzin i 30-lecia pracy naukowej, pod red.: J. Krzywkowskiej, Olsztyn 2013, 
s. 113–122.
 2 M. Sitarz, Słownik prawa kanonicznego, Warszawa 2004, s. v. Zarę-
czyny, szp. 201.
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Wiesław Mossakowski10

zanych w tym samym czasie jakimkolwiek małżeństwem, ani 
narzeczeństwem. Celem i przedmiotem narzeczeństwa jest 
przyrzecznie przez narzeczonych zawarcia małżeństwa w przy-
szłości. Natura zaręczyn, czyli czynności zawarcia narzeczeń-
stwa wydaje się podobna do „umowy przedwstępnej”. Nato-
miast podobieństwem czysto podmiotowym narzeczeństwa 
do małżeństwa jest jednolitość, gdyż podobnie, stronami są te 
same osoby: kobieta i mężczyzna. Z kolei, z natury rzeczy stan 
narzeczeństwa, inaczej niż małżeństwa, jest okresem przejścio-
wym. Samo istnienie narzeczeństwa nie jest bowiem celem dla 
narzeczonych, jak i pośrednio w tradycyjnej obyczajowości nie 
jest, dla rodzin narzeczonych.

Na terytorium polskich diecezji (terenu przypisanemu Kon-
ferencji Episkopatu Polski) do omawianej kwestii zaręczyn ma 
zastosowanie Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o przy-
gotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim3. 
W dalszym toku rozważań zestawiono możliwe czynności 
i zdarzenia prawne, skutkujące zakończeniem narzeczeństwa:

Primo – ustanie narzeczeństwa wskutek zawarcia przyrze-
czonego małżeństwa między tymi samymi osobami narzeczo-
nych – nupturientów. Zatem a contrario, co niby wydaje się 
oczywiste, zawarcie małżeństwa przez jednego z dotychczaso-
wych narzeczonych z osobą trzecią, nie może być uznane za 
wykonanie przyrzeczenia narzeczeńskiego;

Secundo – ustanie narzeczeństwa przez śmierć przynaj-
mniej jednego z narzeczonych. Śmierć jest końcem podmioto-

 3 Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawar-
cia małżeństwa w Kościele Katolickim z dnia 5 września 1986 (Akta KEP 
z 1998 r., nr 1), w: Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. 
Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła Katolickie-
go. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego, ed. polska na podst. 
Wyd. hiszpańskiego, pod. red. P. Majer, Kraków 2011, s. 1708–1713.
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wości, więc nie ma mowy o jakimkolwiek innym skutku praw-
nym wobec okoliczności mortis causa.

Tertio – „zerwanie narzeczeństwa”, czy to za zgodą obojga 
stron, co postaciowo można zakwalifikować jako odstąpienie 
od przyrzeczenia konkretnego narzeczeństwa, czy to „zerwanie 
narzeczeństwa przez jedną ze stron”. Skutkiem formalnym ze-
rwania narzeczeństwa w obydwu postaciach jest ustanie narze-
czeństwa bez osiągnięcia zamierzonego celu, jakim miał być, 
według aktu zaręczyn, zawarcie przyrzeczonego małżeństwa 
przez narzeczonych.

Wydaje się, że ta trzecia podstawa ustania narzeczeństwa 
wymaga dokładniejszego przeanalizowania. Okoliczności ist-
niejącego narzeczeństwa mogą niekiedy wzbudzać wątpli-
wości co do intencji nupturientów, jak i co do rzeczywistych 
możliwości zrealizowania zamierzonego in statu nascendi na-
rzeczeństwa. Ponadto po zerwanych zaręczynach mogą pozo-
stać niekiedy różnorakie skutki, istniejące w sferze majątkowej 
oraz osobistej, co prowadzi do konieczności rozwiązania kwe-
stii tych skutków. Z drugiej strony, wyobrażenie, że cel narze-
czeństwa, jakim powinno być zawarcie umówionego małżeń-
stwa, i to między tymi samymi narzeczonymi, mógłby równie 
dobrze nie być osiągnięty, wydaje się z natury mało zasadny. 
Wprawdzie ilekroć następuje ukształtowanie stosunku praw-
nego, a nawet niesformalizowanego stosunku faktycznego, to 
można przyjąć nieskrępowaną możliwość modyfikacji takiego 
stosunku, aż do jego ustania. Podstawą takiego stosunku mię-
dzy narzeczonymi jest wolna wola, a więc również zerwanie 
narzeczeństwa opiera się na wolnej woli. Co więcej, trwałość 
narzeczeństwa jest cechą wywołaną przez permanentną wolę 
pozostawania w narzeczeństwie, celem zawarcia małżeństwa 
w przyszłości. Przy czym dla uzupełnienia, należy przypo-
mnieć, że z kolei zawarte małżeństwo prowadzi w sposób ty-
powy dla ius cogens do trwałości, a więcej do nierozerwalno-



Wiesław Mossakowski12

ści małżeństwa4, a jakiekolwiek modyfikacje w zakresie istoty 
małżeństwa są wykluczone.

Problem zerwania narzeczeństwa jest więc sofistycznym 
dylematem, w którym jednocześnie występuje swoista wol-
ność zawierania i zrywania zaręczyn, ale jednocześnie w czasie 
trwania narzeczeństwa nie zanika przyjęty przez narzeczonych 
cel zawarcia małżeństwa. Z kolei zawarcie małżeństwa katolic-
kiego (według prawa kanonicznego) jest odrębną czynnością, 
niezależną od narzeczeństwa.

Jednakże zagadnienie trybu zerwania zaręczyn wymaga 
bardziej wnikliwej analizy. Z treści kan. 1062 Kodeksu Prawa 
Kanonicznego (KPK) nie wynika wprost jakaś dyspozycja o za-
kończeniu narzeczeństwa, abstrahując wspomniane oczywiste 
sytuacje, jak zawarcie przyrzeczonego małżeństwa albo śmierć 
choćby jednego z narzeczonych. Natomiast w § 2 kan. 1062 
tego Kodeksu do hipotezy kanonu5 o przyrzeczeniu małżeń-
stwa została dodana dyspozycja takiej treści, że przyrzeczenie 
małżeństwa nie stanowi podstawy skargi, żądającej zawarcia 
małżeństwa. Zatem w odniesieniu do braku osiągnięcia zasad-
niczego skutku narzeczeństwa Kodeks Prawa Kanonicznego 
uznaje i przewiduje taki sposób zakończenia narzeczeństwa. 
Wobec tego wydaje się, że najważniejszą kwestią pozostaje for-
ma, czy też może tryb „zerwania” zaręczyn.

Na pytanie, czy zaręczyny należałoby zakwalifikować do 
sfery prywatnoprawnej, czy może, sugerując się usytuowaniem 
instytucji małżeństwa kanonicznego, wyjść spoza tego wąskie-
go kręgu kwalifikacji, stawiam tezę, że w polskim, łacińskim 
prawie kanonicznym narzeczeństwo mieści się w sferze pry-
watnej, a co do szczegółowych rozwiązań – należy do dziedzi-

 4 Zasada jedności i nierozerwalności małżeństwa unormowana kano-
nem 1056 C.I.C. z 1983 r.
 5 Kanon jako zawierający normę prawa kanonicznego.




