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Regulacja ustawowego i umownegoma³¿eñskiego
ustrojumaj¹tkowego w prawie niemieckim

I.Wprowadzenie

Wpewnych sytuacjach dla polskiego notariusza przydatna bêdzie zna-
jomo�æ niemieckiegoma³¿eñskiego prawamaj¹tkowego.W razie bowiem
nabywania lub zbywania nieruchomo�ci przez osobê pozostaj¹c¹w zwi¹z-
kuma³¿eñskim, prawo niemieckiemo¿e byæw³a�ciwym dlamaj¹tkowych
stosunkówma³¿eñskich, namocy art. 17 ustawy z dnia 12 listopada 1965 r.
� Prawo prywatne miêdzynarodowe1. Jakkolwiek w takiej sytuacji nota-
riusz nie ma obowi¹zku znaæ tre�ci obcego prawa2, to jednak w razie po-
siadania niezbêdnej wiedzy mo¿e dokonaæ czynno�ci prawnej3.
Istnieje równie¿ inny powód zainteresowania niemieckimma³¿eñskim

prawemmaj¹tkowym. Obowi¹zuj¹cy w Polsce ustawowy ustrój wspólno-
�ci dorobku4 poddawany jest obecnie w naszej doktrynie coraz wiêkszej

1 Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm.
2 M. P a z d a n, Notariat a prawo prywatne miêdzynarodowe (uwagi ogólne), Rejent

1995, nr 9, s. 208; E. D r o z d, Czynno�ci notarialne z elementem zagranicznym w obrocie
nieruchomo�ciami (zagadnienia wybrane), [w:] II Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej
Polskiej. Referaty i opracowania, Poznañ-Kluczbork 1999, s. 8.

3 M. P a z d a n, Czynno�ci notarialne w miêdzynarodowym prawie spadkowym, Rejent
1998, nr 4, s. 100-101.

4 Prawo niemieckie dla okre�lenia tego rodzaju ustroju pos³uguje siê pojêciem Errun-
genschaftsgemeinschaft.
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krytyce5.Nie zapewnia on bowiemobrotowi prawnemuwwystarczaj¹cym
stopniu bezpieczeñstwa, nie jest równie¿ dostatecznie przejrzysty dla sa-
mych ma³¿onków. Wynika to niew¹tpliwie z faktu, ¿e ustrój ten zosta³
wprowadzony do polskiego systemu prawnego w ca³kowicie odmiennych
warunkach spo³eczno-gospodarczych.PrzygotowywanyprzezKomisjêKo-
dyfikacyjn¹ Prawa Cywilnego projekt nowego prawa rodzinnego przewi-
duje zast¹pienie go ustrojempodzia³u dorobku6.Dlatego te¿ celowewydaje
siê przybli¿enie regulacji ustroju wspólno�ci zysku, zawartej w §§ 1363-
1407 szóstego tytu³u czwartej ksiêgi niemieckiego kodeksu cywilnego7. Z
tego samego powodu interesuj¹ce jest unormowanie niemieckiego ustroju
umownego, gdy¿w projekcie nowej ustawy, obok poszerzenia krêgumo¿-
liwych dowyboru ustrojów umownych, przewidywane jest równie¿wpro-
wadzenie istniej¹cego od dawna w Republice Federalnej Niemiec rejestru
maj¹tkowych umów ma³¿eñskich. W niniejszej pracy zaprezentowane
zostan¹ równie¿, choæ jedynie skrótowo, pogl¹dy doktryny i judykatury
niemieckiej co do niektórych problemów, jakie wynikaj¹ ze stosowaniu
powy¿szych przepisów.

II. Ustrój ustawowy

1. Uwagi wstêpne
WRepublice Federalnej Niemiec, pocz¹wszy od 1 lipca 1958 r., czyli

dnia wej�cia w ¿ycie nowelizacji k.c.n., na mocy ustawy o równoupraw-
nieniu z dnia 18 czerwca 1957 r., ustawowym ma³¿eñskim ustrojem ma-
j¹tkowym jest, zgodnie z kodeksow¹ nomenklatur¹, ustrójZugewinngeme-
inschaft8. Termin ten t³umaczy siê najczê�ciej, jako �ustrój wspólno�ci
zysków�, niekiedy równie¿ jako �ustrój podzia³u dorobku� lub �ustrój

5 K. P i e t r z y k o w s k i,Problemy kodyfikacji prawa rodzinnego i opiekuñczego, [w:]
Czy potrzebna jest w Polsce zmiana prawa rodzinnego i opiekuñczego?, Katowice 1997,
s. 275; R. S z t y k, Czynno�ci notarialne z prawa rodzinnego i opiekuñczego, Rejent 1999,
nr 8, s. 147.

6 T. S m y c z y ñ s k i,Kierunki reformy kodeksu rodzinnego i opiekuñczego, KPP1999,
z. 2, s. 313. Jednak w projekcie z 2000 r. ustrój tego rodzaju przewidziany jest jako jeden
z typów ustrojów umownych (art. 511-515).

7 Ustawa z dnia 18 sierpnia 1896 r. RGBl, s. 195 ze zm., zwana dalej k.c.n.
8 Ustrój taki obowi¹zuje równie¿ m.in. w Argentynie, Kolumbii, Urugwaju, Izraelu,

Grecji i Szwajcarii; zob. Ch. v. B a r/P. M a n k o w s k i, [w:] J. v. Staudingers Kommentar
zum BGB (art. 13-18 EGBGB), wyd. 13, Berlin 1996, s. 501.
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uczestnictwa w dorobku�. Precyzyjniej sens tego ustroju oddaje zwrot
�rozdzielno�æ maj¹tkowa z wyrównaniem przyrostu warto�ci maj¹tków�9.
Stanowi on, podobnie jak obowi¹zuj¹cywPolsce ustrójwspólno�ci dorob-
kowej, kompromis pomiêdzy ustrojem ca³kowitej wspólno�ci maj¹tkowej
a ca³kowit¹ rozdzielno�ci¹maj¹tkow¹. Jakkolwiek celemzarównopolskie-
go, jak i niemieckiego rozwi¹zania by³o � zgodnie z postulatem równo-
uprawnienia � zapewnienie obuma³¿onkom (przedewszystkim jednak ¿o-
nie), równego udzia³u w maj¹tku wypracowanym w czasie trwania
ma³¿eñstwa, to jednak realizacja tegocelu zosta³a przeprowadzonawsposób
odmienny.Wliteraturze niemieckiej, porównuj¹c ustrójwspólno�ci dorob-
ku oraz ustrój wspólno�ci zysków, wskazywano, ¿e ustrój wspólno�ci
dorobku jest zbyt skomplikowany i nie odpowiada w pe³ni interesom ani
ma³¿onków, ani te¿ osób trzecich.G³ównymi jegomankamentami s¹: spra-
wa zarz¹dumaj¹tkiemwspólnym, trudno�ci z oddzieleniemmaj¹tkuwspól-
nego od maj¹tków odrêbnych oraz odpowiedzialno�æ za d³ugi10.

2. Sytuacja w czasie trwania ustroju ustawowego
Odmiennie ni¿ma tomiejscew ustrojuwspólno�ci dorobku, w rozwi¹-

zaniu niemieckim, na mocy wyra�nego brzmienia § 1363 ust. 2 k.c.n.,
maj¹tek nabyty przez ma³¿onków, równie¿ po zawarciu zwi¹zku ma³¿eñ-
skiego, nie stanowi ich maj¹tku wspólnego.W czasie trwania ustroju usta-
wowego istniej¹ tylko dwie masy maj¹tkowe: maj¹tek mê¿a oraz maj¹tek
¿ony.Ma³¿onkowiemog¹ nabyæ pewien przedmiotmaj¹tkowyna zasadzie
wspó³w³asno�ci, lecz jedynie wspó³w³asno�ci w czê�ciach u³amkowych, a
nie za zasadzie wspólno�ci ³¹cznej.
Z zasady rozdzielno�cimaj¹tkówma³¿onkówwczasie trwaniama³¿eñ-

stwa wynika równie¿ inna ogólna zasada, zgodnie z któr¹ ka¿dyma³¿onek
samodzielnie zarz¹dza swoim maj¹tkiem (§ 1364 k.c.n.).
Ustawa przewiduje jednak dwa istotne ograniczenia, kiedy to do doko-

nania czynno�ci prawnej wymagana jest zgoda drugiegoma³¿onka (ewen-
tualnie zastêpuj¹ce j¹ zezwolenie s¹dowe):
a) co do rozporz¹dzenia maj¹tkiem w ca³o�ci (§ 1365 k.c.n.)

9 D. G i e s e n, The Reform of Family Law inGermany, [w:] The Reform of Family Law
in Europe, Kluwer 1978, s. 116.

10 Zob.W.M ü l l e r - F r e i e n f e l s,Gleichberechtigungsprinzip und ehelichesGüter-
recht, [w:] Familienrecht im In- und Ausland, Frankfurt 1978, s. 144-148.
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�w tym zakresie istnieje w literaturze niemieckiej spór pomiêdzy zwo-
lennikamiEinzeltheorie a zwolennikamiGesamttheorie11. Zgodnie z ostat-
nio wymienion¹ teori¹, przepis ten odnosi siê jedynie do czynno�ci praw-
nych dotycz¹cych ca³ego maj¹tku, np. sprzeda¿y przedsiêbiorstwa,
gospodarstwa rolnego. Natomiast zgodnie z Einzeltheorie, przepis § 1365
k.c.n. znajduje zastosowanie równie¿ do czynno�ci odnosz¹cych siê do
pojedynczego przedmiotu, je�li tylko wyczerpuje on ca³y lub prawie ca³y
maj¹tek. Przewa¿a w³a�nie ten ostatnio wymieniony sposób wyk³adni12.
Dla zabezpieczenia ochrony interesów osób trzecich, dokonuj¹cych czyn-
no�ci prawnych z jednymma³¿onkiem, przepis tenmo¿e znajdowaæ zasto-
sowanie tylko wówczas, gdy wiedzia³y one, ¿e dana czynno�æ zawarta z
jednym z ma³¿onków dotyczy przedmiotu, który obejmuje ca³y maj¹tek
ma³¿onków (subjektive Theorie);
b) codo rozporz¹dzeniaprzedmiotamigospodarstwadomowego (§1369

k.c.n.)
� celem tego przepisu jest troska o zachowanie podstaw materialnych

gospodarstwa domowego. Dok³adne wyliczenia, o jakich przedmiotach
urz¹dzenia domowego jest mowa, zawieraj¹ liczne orzeczenia. W doktry-
nie panuje spór co do tego, czy ograniczenie to istnieje równie¿ wówczas,
gdy ma³¿onkowie ¿yj¹ w separacji.
Skutki prawne dokonana czynno�ci prawnej bez zgody drugiego ma³-

¿onka zale¿¹ od tego, czy by³a to czynno�æ jednostronna (taka czynno�æ
jest niewa¿na � § 1367 k.c.n.), czy te¿ dwustronna (wówczas mo¿liwe jest
pó�niejsze jej potwierdzenie � § 1366 k.c.n.).

3. Wyrównanie przyrostu
Nastêpuje ono na innych zasadach, w zale¿no�ci od tego, w jaki sposób

wdanymwypadkudosz³o doustania ustroju ustawowego13.Dow³a�ciwego
wyrównania przyrostu dochodzi jedynie w razie jego ustania z innych
powodów ni¿ �mieræ ma³¿onka, a wiêc przede wszystkimwskutek rozwo-
du, ale równie¿w rzadszych sytuacjach, jak np. uniewa¿nieniama³¿eñstwa

11 G. B e i t z k e, Familienrecht, München 1981, s. 97; D. H e n r i c h, Familienrecht,
Walter de Gruyter, Berlin-New York 1995, s. 96-97.

12 D. H e n r i c h, op. cit., s. 97.
13 D. S c h w a b, Familienrecht, München 1999, s. 119.
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lubustalenia jegonieistnienia.Natomiastwrazieustaniama³¿eñstwawskutek
�miercima³¿onkanie dochodzi do realnegowyrównania przyrostumaj¹tku,
lecz jedynie do podwy¿szenia udzia³u w spadku, bez wzglêdu na to, czy
w konkretnym przypadku w ogóle powsta³ jaki� przyrost maj¹tku.
Z uwagi na te zasadnicze ró¿nice uzasadnione jest odrêbne przedsta-

wienie obu sytuacji.

A. Ustanie ustroju ustawowego z innych przyczyn ni¿ �mieræ ma³-
¿onka (tzw. güterrechtliche Lösung)
W razie takiego powodu ustania ustroju ustawowego mo¿e powstaæ

obligacyjne roszczenie owyrównanie (Ausgleichsforderung�§1378k.c.n.)
wówczas, gdy przyrost zysku jednego z ma³¿onków jest wiêkszy ni�li
przyrost zysku drugiego. Drugi z ma³¿onków ma prawo do po³owy tak
wyliczonej nadwy¿ki. Jest to z regu³y wierzytelno�æ pieniê¿na, wyj¹tek
przewiduje § 1383 k.c.n. Na wniosek ma³¿onka-wierzyciela s¹d rodzinny
mo¿e bowiem nakazaæ, ¿e na poczet roszczenia o wyrównanie ma³¿onek-
d³u¿nik przeniesie w³asno�æ pewnych przedmiotów maj¹tkowych, je�li w
ten sposób uniknie siê ra¿¹cego pokrzywdzeniawierzyciela,wynikaj¹cego
g³ównie z dewaluacji pieniêdzy lub trudno�ci z nabywaniemprzedmiotów.
Roszczenie o wyrównanie powstaje z chwil¹ ustania ustroju ustawowego
(§ 1378 ust. 3 k.c.n.). S¹d rodzinny mo¿e jednak na wniosek odroczyæ
p³atno�æ (§ 1382 k.c.n.).
W pewnych sytuacjach ma³¿onek-d³u¿nik mo¿e odmówiæ wykonania

�wiadczenia, gdyby jego spe³nienie by³o ra¿¹co nies³uszne (§ 1381 k.c.n.).
Ma to miejsce g³ównie wówczas, gdy ma³¿onek-wierzyciel przez d³u¿szy
czas nie wype³nia³ w sposób zawiniony gospodarczych obowi¹zków ro-
dzinnych14.
Podstawowe znaczenie ma pojêcie przyrostu (Zugewinn), którego de-

finicjê znajdujemy w § 1373 k.c.n. Zgodnie z ni¹, jest to ró¿nica miêdzy
warto�ci¹ maj¹tku koñcowego (Endvermögen) a warto�ci¹ maj¹tku po-
cz¹tkowego (Anfangsvermögen) ka¿dego z ma³¿onków. Z kolei maj¹tek
pocz¹tkowy (§ 1374 k.c.n.) towarto�æmaj¹tku, po potr¹ceniu zobowi¹zañ,
z chwili powstania ustroju ustawowego.Domaj¹tku pocz¹tkowegodolicza
siê dodatkowomiêdzy innymimaj¹tek nabytywdrodze dziedziczenia oraz

14 G. B e i t z k e, op. cit., s. 109; D. H e n r i c h, op. cit., s. 117.
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na podstawie umowy darowizny (§ 1374 ust. 2 k.c.n.)15. Nie mo¿e onmieæ
warto�ci ujemnej, wynosi co najmniej �0�.
Precyzyjne ustalenie warto�ci pocz¹tkowej maj¹tków ka¿dego z ma³-

¿onków mo¿e sprawiaæ im trudno�ci, zw³aszcza po d³ugim czasie trwania
ma³¿eñstwa. W celu u³atwienia ma³¿onkom jej ustalenia, ustawodawca
przewidzia³ mo¿liwo�æ sporz¹dzenia przez nich, w ka¿dym czasie, wspól-
negowykazumaj¹tkówpocz¹tkowych, obejmuj¹cegookre�lenie jego stanu
i warto�ci (§ 1377 k.c.n.). Ka¿dy z ma³¿onków mo¿e ¿¹daæ, by drugi z
ma³¿onków uczestniczy³ w jego sporz¹dzaniu (§ 1377 ust. 2 k.c.n.). Zgod-
nie z pogl¹dem reprezentowanym w literaturze, obejmuje to równie¿ ¿¹-
danie sporz¹dzenia,wykazuwformiedokumentuurzêdowego, awiêcprzede
wszystkim z podpisami notarialnie po�wiadczonymi16. W razie jego spo-
rz¹dzenia, w stosunkach miêdzy ma³¿onkami istnieje domniemanie jego
prawdziwo�ci (§ 1377 ust. 1 k.c.n.). Natomiast w razie jego niesporz¹dze-
nia istnieje domniemanie, ¿e ma³¿onkowie nie mieli w ogóle maj¹tków
pocz¹tkowych, gdy¿maj¹tek koñcowy stanowi w ca³o�ci przyrost (§ 1377
ust. 3 k.c.n.).
Maj¹tek koñcowy (§ 1375 k.c.n.) to maj¹tek � po potr¹ceniu zobowi¹-

zañ � z chwili ustania ustroju ustawowego. Skoro ma³¿onkowie mog¹ z
regu³y samodzielnie dysponowaæ swoimi maj¹tkami, w celu wy³¹czenia
mo¿liwo�ci pokrzywdzenia ma³¿onka wskutek nadu¿yæ drugiego z nich,
polegaj¹cych na celowym pomniejszaniu maj¹tku koñcowego, dolicza siê
do niego pewne przedmioty, które ju¿w chwili ustania ustroju do niego nie
nale¿¹17. Dotyczy to przedewszystkimprzedmiotów zbytych na podstawie
nieodp³atnych przysporzeñ na rzecz osób trzecich, dokonanych w ci¹gu
ostatnich 10 lat (§ 1375 ust 2 i 3 k.c.n.).
Kolejnym etapem jest oszacowanie warto�ci maj¹tków pocz¹tkowych

i koñcowych (§ 1376 k.c.n.). Wyra�nie sposób ustalenia warto�ci ustawa
wskazuje tylko dla gospodarstw rolnych i le�nych; s¹ one traktowane w
sposóbuprzywilejowany, gdy¿ decyduje skapitalizowanyprzeciêtny czysty
dochód (Ertragswert)18. W pozosta³ych wypadkach przyjmuje siê z regu³y

15 D. S c h w a b, op. cit., s. 124.
16 U. D i e d e r i c h s e n, [w:] Palandt BGB, wyd. 55, München 1996, s. 1382.
17 D. H e n r i c h, op. cit., s. 110.
18 G. L a n g e n f e l d, Handbuch der Eheverträge und Scheidungsvereinbarungen,

München 1996, s. 53.
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warto�æ rynkow¹ (Verkehrswert), czyliwarto�æ, któr¹ dany przedmiot osi¹-
ga na rynku19.
Wdoktrynie niemieckiejwielemiejsca zajmuje problematykaodró¿nie-

nia rzeczywistegowzrostuwarto�cimaj¹tku (wirklicheWertsteigerung) od
tylko pozornego jego wzrostu (scheinbare Wertsteigerung).

Rzeczywisty wzrost warto�ci nastêpuje w razie zwiêkszenia siê war-
to�ci danego przedmiotu maj¹tkowego, np. wskutek przekwalifikowania
nieruchomo�ci z rolnej na budowlan¹ lub zmiany kursu gie³dowego akcji.
Ten rodzaj wzrostu warto�ci podlega wyrównaniu na zasadach ogólnych.
Natomiast pozorny wzrost warto�ci wynikaj¹cy ze zmiany si³y nabywczej
pieni¹dza nie podlega wyrównaniu. Wynika to z przyjêtej w prawie nie-
mieckim (§ 245 k.c.n.) zasady nominalizmu. Ustaleniu warto�ci maj¹tku
s³u¿ypodawanyprzezniemieckiUrz¹dStatystycznywska�nik cendla stopy
utrzymania. Jego warto�æ oblicza siê ze wzoru: �(warto�æ maj¹tku pocz¹t-
kowego xwska�nik z chwili ustania ustroju) : wska�nik z chwili powstania
ustroju ustawowego�20.
Od chwili ustania ustroju ustawowego na ka¿dym z ma³¿onków ci¹¿y

obowi¹zek informowania drugiego znicho stanie jegomaj¹tkukoñcowego.
(§ 1379 k.c.n.). Ka¿dy z ma³¿onków mo¿e równie¿ ¿¹daæ sporz¹dzenia,
na jego w³asny koszt, wykazu takiego maj¹tku przez w³a�ciwy organ lub
notariusza.
Wpewnych sytuacjachmo¿liwe jestwcze�niejszewyrównanie przyro-

stuwarto�cimaj¹tkówprzez s¹d21. Przyczynywyst¹pienia z takimpowódz-
twem ujête s¹ w dwóch paragrafach: w § 1385 k.c.n.� pozostawanie
ma³¿onków od co najmniej trzech lat w separacji, oraz w § 1386 k.c.n. �
np. zawinioneniewype³nianie gospodarczychobowi¹zkówma³¿eñskich lub
dokonanie samodzielnie czynno�ci dotycz¹cej ca³ego maj¹tku. Z chwil¹
wydaniawyrokuo zniesieniu ustrojuwspólno�ci zysków�ustrój ustawowy
zostaje zast¹piony ustrojem rozdzielno�ci maj¹tkowej (§ 1388 k.c.n.).

19 Por. D. H e n r i c h, op. cit., s. 111.
20 U. D i e d e r i c h s e n, op. cit., s. 1381.
21 D. S c h w a b, op. cit., s. 120.
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B. Ustanie ustroju ustawowego w razie �mierci jednego z ma³¿on-
ków (tzw. erbrechtliche Lösung)
Sytuacja ma³¿onka, którego ma³¿eñstwo usta³o w wyniku �mierci dru-

giego, jest ca³kowicie odmienna. Pozosta³emu przy ¿yciu ma³¿onkowi nie
przys³uguje bowiem roszczenie o wyrównanie, lecz ulega wzmocnieniu
jego pozycja jako spadkobiercy zmar³ego ma³¿onka (§ 1371 k.c.n.22).
Zgodnie z ust. 1 § 1371 k.c.n., w razie ustania ustroju ustawowego

wskutek �mierci jednego zma³¿onków,wyrównanie przyrostu nastêpujew
ten sposób, ¿e ustawowy udzia³ w spadku pozostaj¹cego przy ¿yciu ma³-
¿onka podwy¿sza siê o 1/4 , bez wzglêdu na to, czy w danej sytuacji w
ogóle zaistnia³ jaki� przyrost.Wrazie dziedziczenia ustawowego jegoudzia³
wca³ymspadkuwynosi zatem: b¹d�po³owê spadku, gdydziedziczywespó³
z krewnymi pierwszego krêgu, b¹d� 3/4 spadku, gdy dziedziczy wraz z
krewnymi drugiego krêgu (§ 1931 ust. 1 k.c.n.). W doktrynie niemieckiej
wyra¿ane s¹ opinie, ¿e sytuacja ma³¿onka jako spadkobiercy ustawowego
zosta³a ukszta³towana w sposób zbyt uprzywilejowany23.
Inaczej zosta³a uregulowana pozycja pozostaj¹cego przy ¿yciuma³¿on-

ka, je¿eli ani nie dziedziczy namocy ustawy lub testamentu, ani te¿ nie jest
zapisobierc¹. Zgodnie z ust. 2 § 1371 k.c.n., w takiej sytuacji mo¿e ¿¹daæ
wyrównania przyrostu na zasadach ogólnych (tzw. güterrechtlicheLösung)
od krewnych ma³¿onka.

III. Ustrój umowny

1. Maj¹tkowa umowa ma³¿eñska
Przedstawionywy¿ej ustawowy ustrój ma³¿eñski jest jedynie propozy-

cj¹ ustawodawcy, z której ma³¿onkowie24 nie musz¹ skorzystaæ. Kodeks
cywilny, pozwala im bowiem samodzielnie uregulowaæ swój ma³¿eñski

22 Przepis ten jest bardzo kontrowersyjny z punktuwidzenia jego kwalifikacji w prawie
prywatnymmiêdzynarodowy, przewa¿a jednak pogl¹d, ¿e winien byæ kwalifikowany jako
przepis z zakresuma³¿eñskich stosunkówmaj¹tkowych, a nie z zakresu prawa spadkowego;
por. P. N e y, Das Spannungverhältnis zwischen dem Güter- und dem Erbstatut, Peter Lang
Verlag, 1993, s. 170.

23 Fr.W. B o s c h, Ustawowy ustrój maj¹tkowy ma³¿eñski w Republice Federalnej Nie-
miec, RPEiS 1987, z. 3, s. 184.

24 Ka¿dorazowo, pisz¹c oma³¿onkach,mamna uwadze równie¿ osoby, które zawieraj¹
umowê przed zawarciem zwi¹zku ma³¿eñskiego.
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ustrójmaj¹tkowy poprzez zawarciemaj¹tkowej umowyma³¿eñskiej (Ehe-
vertrag � § 1408 ust. 1 k.c.n.). Ma³¿onkowie mog¹ zawieraæ miêdzy sob¹
równie¿ inne umowy na zasadach ogólnych, nie s¹ one jednak uznawane
za maj¹tkowe umowy ma³¿eñskie25. Poza tym, zgodnie z orzecznictwem,
umowy zawierane miêdzy ma³¿onkami nie s¹ z regu³y uznawane za daro-
wizny, lecz za nienazwane przysporzenia, tzw. unbenannte ehebedingte
Zuwendungen26.
Ponadtow umowiemaj¹tkowejma³¿onkowiemog¹wy³¹czyæ zastoso-

wanie przepisów o wyrównaniu zaopatrzenia w razie rozwodu (Versor-
gungsausgleich), mimo ¿e instytucja ta nie jest objêta ustrojem maj¹tko-
wym27.
Maj¹tkowa umowama³¿eñska mo¿e byæ zawarta zarówno przed wst¹-

pieniem w zwi¹zek ma³¿eñskiego, jak i w czasie jego trwania. Wyra�nie
przewidziana jest równie¿ mo¿liwo�æ pó�niejszego rozwi¹zania umowy
oraz jej zmiany. W praktyce czêsto zawarta jest ³¹cznie z umow¹ dziedzi-
czeniaw jednymakcie (§ 2276 k.c.n.). Dopuszczalne jest zawarcie umowy
przedwstêpnej do zawarciaw³a�ciwejmaj¹tkowej umowyma³¿eñskiej oraz
zawarcie umowy maj¹tkowej pod warunkiem28.
Ma³¿eñska umowa maj¹tkowa poci¹ga za sob¹ powa¿ne skutki oraz

zmianywsytuacjimaj¹tkowejma³¿onków, z tegowzglêdu ustawawymaga
dla jejwa¿no�ci zachowania formyaktu notarialnego (§1410k.c.n.). Przede
wszystkimudzia³ notariusza zapewnia stronomuzyskanie niezbêdnych dla
nich informacji o rodzajach mo¿liwych umów i ich skutkach, chroni¹c ich
w ten sposób przed nieprawid³ow¹ decyzj¹29.Wymagana jest równoczesna

25 Fr.J. F i n k e, Das BGB. Kommentar, z. 33, §§ 1408-1563, Berlin-New York 1978,
s. 2.

26 G. L a n g e n f e l d, op. cit., s. 77.
27 Instytucja ta zosta³a wprowadzona na mocy ustawy o reformie prawa ma³¿eñskiego

i rodzinnego z dnia 14 czerwca 1976 r. (§ 1587-1587p) w celu ochrony ma³¿onka nie
pracuj¹cego zarobkowow razie rozwodu.Uznaje siê bowiem, ¿e uprawnienia do zaopatrze-
nia nabytew czasie trwania zwi¹zkuma³¿eñskiego zosta³y osi¹gniêtewspólnie i dzielone s¹
po po³owie; bli¿ej A. D y o n i a k,Maj¹tkowe prawo ma³¿eñskie wybranych pañstw euro-
pejskich na tle prawa polskiego, Warszawa 1992, s. 109-111.

28 G. L a n g e n f e l d, op. cit., s. 7.
29 Z tych samych powodów forma aktu notarialnego wymagana jest równie¿ w innych

systemach prawnychm.in. Francji (art. 1394 k.c.); zob. Fr. Te r r e, P. S i m l e r,Droit civil.
Les regimesmatrimoniaux, Paris 1994, s. 140;Austrii (§ 1 ust. 1 lit. �a� ustawy o przymusie
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obecno�æ przed notariuszem obu ma³¿onków (ewentualnie ich pe³nomoc-
ników)30.
Wprost ustawa reguluje kwestiê zawarcia umowy przez osoby ograni-

czonewzdolno�ci do czynno�ci prawnych.W tymwypadkuwymagana jest
dodatkowo zgoda przedstawiciela ustawowego. Mo¿liwe jest równie¿
zawarcie umowy przez przedstawiciela ustawowego w imieniu osoby nie-
zdolnejdoczynno�ciprawnej (zwyj¹tkiemzawarcia lub rozwi¹zaniaumowy
wprowadzaj¹cej ustrój wspólno�ci maj¹tkowej).
Wdoktrynieniemieckiejwielemiejscapo�wiêca siêproblematycegranic

wolno�ci umów w zakresie tre�ci maj¹tkowych umów ma³¿eñskich. Z
pewno�ci¹ ograniczeniem swobody umów jest wynikaj¹cy z § 1409 k.c.n.
zakaz ustalania tre�ci umowy przez ogólne odes³anie do postanowieñ pra-
wa niemieckiego ju¿ nie obowi¹zuj¹cego b¹d� te¿ obcego prawa. Niew¹t-
pliwie ma³¿onkowie zwi¹zani s¹ równie¿ granicami wolno�ci umów, wy-
nikaj¹cymi z czê�ci ogólnej prawa cywilnego, np. zgodno�ci jej z dobrymi
obyczajami czy te¿ niesprzeczno�ci¹ z ustaw¹. Najbardziej sporna31 jest
jednak odpowied� na pytanie, czy istniej¹ jakie� szczególne ograniczenia
wolno�ci umów wynikaj¹ce z jej specyficznego, rodzinno-prawnego cha-
rakteru. W¹tpliwo�ci dotycz¹ przyk³adowo takich kwestii, jak:
� ograniczenia wyboru mo¿liwych do przyjêcia przez ma³¿onków ro-

dzajów ustrojów umownych i zwi¹zanych z nimi instytucji tylko do wy-
mienionychwprostwkodeksie; niemo¿nanp.w raziewprowadzeniaustroju
rozdzielno�ci maj¹tkowej przewidzieæ istnienia maj¹tku wspólnego,
� zakazu tworzenia fantazyjnych ustrojów umownych,
� konieczno�ci zachowania istoty ustrojumaj¹tkowego; ustrójmaj¹tko-

wy musi zawsze regulowaæ ca³o�æ maj¹tku, nie jest mo¿liwe, aby ró¿ne
przedmioty maj¹tkowe ma³¿onków podlega³y ró¿nym rodzajom ustrojów

notarialnym); zob. L. B i t t n e r, Verträge im Ehegüterrecht, Wien 1995, s. 38-39; Szwaj-
carii (art. 184 k.c.).

30 Podobnie jak w umowie dziedziczenia, lecz odmiennie ni¿ w umowie zrzeczenia siê
dziedziczenia, któr¹mo¿na zawrzeæ przez z³o¿enie oferty i jej przyjêcie; bli¿ej J. P i s u l i ñ -
s k i, Zrzeczenie siê dziedziczenia w prawie niemieckim, Rejent 1999, nr 12, s. 65.

31 Fr.J. F i n k e, op. cit., s. 5-6; K a n z l e i t e r, [w:]Münchener Kommentar zum BGB
Bd. 7Familienrecht I (§ 1297-1588), red.K.Rebmann,München 1993, s. 558-561;U. D i e -
d e r i c h s e n, op. cit., s. 1395-1396; G. L a n g e n f e l d, op. cit., s. 2-4 oraz 119-121.
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maj¹tkowych; nie istnieje natomiast konieczno�æ zachowania istoty ustroju
wspólno�ci zysku,
� zakazu pogorszenia sytuacji osób trzecich, np. wskutek zwiêkszenia

udzia³u spadkowego, przewidzianego w § 1371 ust. 1 k.c.n.
Podkre�la siê, ¿e w praktyce, odmiennie ni¿ w sporach teoretycznych,

wy¿ej wymieniona problematyka nie sprawia istotnych trudno�ci.

2. Rodzaje ustrojów umownych
Z uwagi na tre�æ mo¿na wyró¿niæ w prawie niemieckim dwie postacie

maj¹tkowych umówma³¿eñskich32:

A. Generelle Ehevertrag
O tym typie umowymówimywówczas, gdy ogranicza siê ona jedynie

do wyboru okre�lonego rodzaju ustroju maj¹tkowego w ca³o�ci. Ma³¿on-
kowie maj¹ do wyboru dwa rodzaje ustrojów umownych przewidzianych
wprost w kodeksie cywilnym:
a) ustrój rozdzielno�ci maj¹tkowej (§ 1414 k.c.n.)
� w razie obowi¹zywania tego rodzaju ustroju ma³¿onkowie, general-

nie, pod wzglêdem skutkówmaj¹tkowych pozostaj¹ w stosunku do siebie,
jak gdyby nie istnia³ miêdzy nimi zwi¹zekma³¿eñski. Rozdzielno�æmaj¹t-
kowa istnieje nie tylko wtedy, gdy zosta³a wyra�nie wprowadzona, lecz
tak¿e wówczas, gdy ma³¿onkowie wy³¹czyli ustrój ustawowy (lub tylko
instytucjê wyrównania przyrostów warto�ci maj¹tku)33. Maj¹tki ma³¿on-
kówpozostaj¹ odrêbne imog¹ byæ samodzielnie zarz¹dzane. Istnieje oczy-
wi�ciemo¿liwo�æwspólnego nabyciamaj¹tku na zasadziewspó³w³asno�ci
w czê�ciach u³amkowych. Pewne skutki wynikaj¹ w sferze prawa spadko-
wego, gdy¿ udzia³ spadkowy pozostaj¹cego przy ¿yciu ma³¿onka ulega
podwy¿szeniu (§1931 ust. 4 k.c.n.);
b) ustrój wspólno�ci maj¹tkowej (§ 1415-1518 k.c.n.)
� w razie obowi¹zywania tego rodzaju ustroju zasadniczo ca³ymaj¹tek

ma³¿onkówzarówno nabyty przed, jak i po zawarciuma³¿eñstwa,wchodzi
w sk³ad ich maj¹tku wspólnego (Gesamtgut). Jest to wspólno�æ ³¹czna,
gdy¿ma³¿onek niemo¿e rozporz¹dzaæ swoim udzia³emwmaj¹tkuwspól-

32W. F e l g e n t r a e g e r, [w:] J. v. Staudinger Kommentar zumBGB, Bd. 4,Familien-
recht, t. 2, §§ 1363-1588, Berlin 1970, s. 295-296.

33 Fr.J. F i n k e, op. cit., s. 34-36.
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nym ani w poszczególnych przedmiotach (§ 1419 k.c.n.)34. Domniemywa
siê, ¿e dany przedmiot nale¿y do maj¹tku wspólnego35.
W razie wyboru tego ustroju umownego ma³¿onkowie mog¹ postano-

wiæ, ¿e maj¹tkiem wspólnym (§ 1421 k.c.n.) zarz¹dzaæ bêdzie tylko jeden
z nich (§ 1422-1449 k.c.n.),wówczas zgoda drugiegoma³¿onkawymagana
jest tylko do zbycia ca³ego maj¹tku (§ 1423 k.c.n.), rozporz¹dzenia nieru-
chomo�ciami, statkami i stoczniami (§ 1424 k.c.n.) oraz do darowizny
przedmiotówwchodz¹cych domaj¹tkuwspólnego (§ 1425 k.c.n.).W razie
brakuwyra�nego postanowieniaw tymzakresie (co jestwpraktyce regu³¹)
obowi¹zuje zarz¹d wspólny (§ 1450-1470 k.c.n.), przy którym do doko-
nywania czynno�ci prawnych wymagana jest zgoda obu ma³¿onków, z
wyj¹tkiem czynno�ci wymienionych expressis verbis w § 1455 k.c.n.
Obokmaj¹tkuwspólnego ka¿dy zma³¿onkówma jeszcze dwie odrêbne

masymaj¹tkowe:Sondergut,w sk³ad któregowchodz¹ przedmioty, których
nie mo¿na zbyæ w drodze czynno�ci prawnej (§ 1417 k.c.n.), oraz Vorbe-
haltgut, w sk³ad któregomog¹wchodziæ przedmiotywyra�nie przewidzia-
ne w umowie maj¹tkowej, nabyte w drodze dziedziczenia lub czynno�ci
prawnych nieodp³atnych oraz surogacji (§ 1418 k.c.n.).
W umowie ma³¿onkowie mog¹ ustanowiæ tzw. kontynuowan¹ wspól-

no�æ maj¹tkow¹ (Fortgesetzte Gütergemeinschaft � § 1483-1518 k.c.n.).
Wtensposóbpo�mierci jednegozma³¿onkówwspólno�æmaj¹tkowa istnieje
dalej pomiêdzy pozostaj¹cym przy ¿yciu ma³¿onkiem i wspólnymi zstêp-
nymi.

B. Spezielle Ehevertrag
W ten sposób okre�la siê umowê wówczas, gdy zawiera ona jedynie

modyfikacje pewnychpostanowieñokre�lonego rodzaju ustroju ustawowe-
go b¹d� umownego. Mog¹ one dotyczyæ:
a) wy³¹czenia lub ograniczenia przepisów ograniczaj¹cych samodziel-

ne rozporz¹dzanie ca³ymmaj¹tkiem (§ 1365 k.c.n.); nie jest jednak dopusz-
czalne rozszerzenie ograniczenia wynikaj¹cego z tego przepisu,
b)ustawowegounormowania instytucjiwyrównaniaprzyrostu, awtym36:

34 U. D i e d e r i c h s e n, op. cit., s. 1402.
35 Fr.J. F i n k e, op. cit., s. 43.
36 G. L a n g e n f e l d, op. cit., s. 119 i nast.
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� ca³kowitego wy³¹czenia tej instytucji lub jedynie ograniczenia jej
zastosowania b¹d� to przedmiotowo tylko do niektórych sk³adników ma-
j¹tkowych (np. nieruchomo�ci), b¹d� te¿ czasowo poprzez wprowadze-
nie terminu lub warunku,
� zmiany sposobu obliczania przyrostu poprzez zmianê sposobu obli-

czania wysoko�ci maj¹tku pocz¹tkowego lub koñcowego,
� odroczenia realizacji roszczenia o wyrównanie lub zabezpieczenie

jego przysz³ej realizacji.

3. Skuteczno�æ wzglêdem osób trzecich
Wraziewy³¹czenia lub zmianyustroju ustawowegoma³¿onkowiemog¹

powo³ywaæ siê wzglêdem osób trzecich przeciw czynno�ci prawnej doko-
nanej miêdzy jednym z nich a osob¹ trzeci¹ tylko wówczas, gdy umowa
maj¹tkowa by³a wpisana do rejestru w³a�ciwego s¹du lub by³a osobie trze-
ciej znana przy dokonaniu tej czynno�ci (§ 1412 k.c.n.).
W RFN obowi¹zuje system rejestru s¹dowego (§ 1558-1563 k.c.n.).

Wpisów dokonuje siê tylko na wniosek ma³¿onków, z³o¿enie go nie jest
jednak obowi¹zkowe. Wpis ma jedynie charakter deklaratoryjny. Rejestr
jest jawny, to znaczy ka¿dy ma prawo wgl¹du do niego i mo¿e ¿¹daæ
po�wiadczonego odpisu. S¹d og³asza ka¿dywpis do rejestruwprzeznaczo-
nej do tego gazecie.
Domniemywa siê, ¿e w ma³¿eñstwie obowi¹zuje ustrój ustawowy lub

ustrój umownywpisanydo rejestru.Domniemanie to obejmuje jednak tylko
wpisywa¿ne lubmilczenie rejestru (tzw.negativePublizität37).Osoba trzecia
nie jest chroniona w razie wpisu do rejestru umowy niewa¿nej, gdy¿ wpis
do rejestru nie poci¹ga za sob¹ domniemania prawdziwo�ci (odmiennie ni¿
w razie wpisu prawa do ksiêgi wieczystej). Zgodnie z niemieckim orzecz-
nictwem38,wpisowi podlegaj¹ jedynie okoliczno�ci, którewp³ywaj¹ bezpo-
�redniona stosunkimiêdzyma³¿onkamiaosob¹ trzeci¹, natomiast niemo¿na
wpisaæ okoliczno�cimaj¹cych tylko charakterwewnêtrzny (np.wy³¹czenie
przyrostu lub zaopatrzenia).
Wartowspomnieæ omo¿liwo�ciwpisu do rejestru umówobcegoustroju

maj¹tkowego.Wpis taki jest jedn¹ z przes³anek przewidzianychw§16 ust.

37 K a n z l e i t e r, op. cit., s. 572.
38 BGHZ 66, 203 =NJW 1976,1258.
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1 p.w.k.c.n. (zapewniaj¹cego ochronê osobom trzecim), niezbêdnych do
odpowiedniego stosowania § 1412 k.c.n. W razie wpisu obcego ustroju
ustawowego, traktuje siê go na równi z ustrojem umownym39.
W praktyce instytucja rejestru ma³¿eñskich umów maj¹tkowych jest

niewykorzystywana i krytykowana40. Postuluje siê albo jej zniesienie, albo
te¿ znacznewzmocnienie poprzezwprowadzenie obowi¹zkowegodokony-
wania wpisów oraz nadania wpisom charakteru konstytutywnego.

39 D. H e n r i c h, Internationales Familienrecht, Frankfurt am Main 1989, s. 88;
G. S c h o t t e n, Das Internationale Privatrecht in der notariellen Praxis, München 1995,
s. 149.

40 G. L a n g e n f e l d, op. cit., s. 205.


