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Ma³¿eñskie ustroje maj¹tkowe w praktyce notarialnej
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czerwiec 2004 r.

Romuald Sztyk

Ma³¿eñskie ustroje maj¹tkowe w praktyce notarialnej

Wprowadzenie

D³ugo oczekiwana nowelizacja1 kodeksu rodzinnego i opiekuñczego,
dokonana ustaw¹ z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy � Kodeks
rodzinny i opiekuñczy oraz innych ustaw2, w zasadniczy sposób zmieni³a
dotychczasowe stosunki maj¹tkowe ma³¿eñskie. Dostosowa³a je do ak-

1 Propozycje zmian kodeksu rodzinnego i opiekuñczego by³y przedmiotem licznych
publikacji. Podkre�lanownich konieczno�æ zwiêkszenia swobodymaj¹tkowejma³¿eñskiej
ma³¿onkóworaz ucywilizowania zasad funkcjonowaniawspólno�ci ustawowej. Uzasadnia-
no to transformacj¹ ustrojow¹ i samodzielnym podejmowaniem dzia³alno�ci gospodarczej;
zob. J. P i l c z y ñ s k i,Mniej krêpuj¹cawspólnota, Rzeczpospolita z dnia 18 grudnia 2002 r.,
nr 294; t e n ¿ e, Wiêcej maj¹tkowej swobody ma³¿onków, Rzeczpospolita z dnia 23 maja
2003 r., nr 119; tak¿e, Kodeks na nowe czasy, Rzeczpospolita z dnia 15-16 maja 2004 r.,
nr 113; M. R z em e k, Ojciec te¿ rodzic, Rzeczpospolita z dnia 30 pa�dziernika 2003, nr
254. Ponadto w trakcie obecnej dyskusji nad nowelizacj¹ kodeksu cywilnego podnoszona
jest tak¿e propozycja w³¹czenia do ewentualnego nowego kodeksu cywilnego przepisów
zawartych w kodeksie rodzinnym i opiekuñczym jako odrêbnej ksiêgi; zob. Z. R a d w a ñ -
s k i, Za³o¿enia dalszych prac kodyfikacyjnych na obszarze prawa cywilnego, Pañstwo
i Prawo 2004, z. 3, s. 5-13; zob. Polemiki i refleksje, Sprawozdanie z dyskusji na temat
zmiany prawodawstwa cywilnego,R. S z t y k,Nowelizacja czy nowy kodeks cywilny?Rejent
2004, nr 6. Tak¿e G. J ê d r e j e k, Postulaty de lege ferenda dotycz¹ce sk³adu maj¹tków
ma³¿onków w ustroju ustawowym, Przegl¹d S¹dowy 2004, nr 5, s. 100-113.

2 Jest to kolejna (12) nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuñczego, maj¹ca szcze-
gólne znaczenie wobec wa¿no�ci zmian reguluj¹cych ma³¿eñski ustrój maj¹tkowy. Osta-
teczny tekst ustawy po rozpatrzeniu Senatu zosta³ przekazany do podpisu Prezydentowi
RP.
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tualnej sytuacji spo³eczno-gospodarczej kraju, powsta³ej w wyniku trans-
formacji ustrojowej.Uwzglêdni³a odmiennewarunki ekonomicznemiêdzy
ma³¿onkami oraz zasady gospodarki rynkowej imo¿liwo�æ samodzielnego
podejmowania przezma³¿onków dzia³alno�ci gospodarczej.Wprowadzi³a
nowe instytucje, za� dotychczasowe zmodyfikowa³a. Recypowa³a rów-
nie¿ niektóre sprawdzone instytucje z innych pañstw europejskich, jak
np. z Niemiec o umownej rozdzielno�ci maj¹tkowej z wyrównaniem
dorobków (art. 512). Wprawdzie przedmiot regulacji nie jest objêty za-
kresem prawa Unii Europejskiej3, jednak¿e zosta³y uwzglêdnione posta-
nowienia Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wol-
no�ci, sporz¹dzonejwRzymiewdniu 14 listopada1950 r.4,w szczególno�ci
zawarte w art. 5 protoko³u nr 7 (Równo�æ praw ma³¿onków). W my�l
zasady tam wyra¿onej, ma³¿onkom przys³uguj¹ równe prawa i obowi¹zki
o charakterze cywilnoprawnym w stosunkach wynikaj¹cych z ma³¿eñ-
stwa zarówno miêdzy nimi, jak równie¿ w stosunkach z ich dzieæmi
w trakcie trwania ma³¿eñstwa i w zwi¹zku z jego rozwi¹zaniem.
Odmiennie ukszta³towano w tytule I dzia³u III ustawy ma³¿eñskie

ustroje maj¹tkowe, dokonuj¹c podzia³u na:
1) ustawowy ustrój maj¹tkowy (art. 31),
2) umowne ustroje maj¹tkowe, w których mo¿e wyst¹piæ:
a) wspólno�æ maj¹tkowa (art. 48),
b) rozdzielno�æ maj¹tkowa (art. 51),
c) rozdzielno�æ maj¹tkowa z wyrównaniem dorobków.

Wprowadzono szereg istotnych zmian modelowych ustroju maj¹tko-
wego ma³¿eñskiego, polegaj¹cych na:

3 Patrz pisma Komitetu Integracji Europejskiej z dnia 4 kwietnia 2004 r. DH/1091/
2003/DPE/dj i z dnia 8 czerwca 2004 r. JP/395/2004/DPE/ap.

4 Konwencja o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolno�ci, sporz¹dzona
w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zosta³a zmieniona protoko³ami nr 3, 5 i 8 oraz pro-
toko³em nr 2 i ratyfikowana w dniu 19 stycznia 1993 r., Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284
ze zm. Protokó³ nr 7, zosta³ sporz¹dzony w Strasburgu dnia 22 listopada 1984 r. i do³¹-
czony do wymienionej Konwencji, Dz.U. z 2003 r. Nr 42, poz. 364. Problem ten zosta³
omówiony tak¿e w art. F § 2 Traktatu z Maastricht z dnia 7 lutego 1992 r., w którym
postanowiono, ¿e Unia przestrzega podstawowych praw zagwarantowanych w tej Kon-
wencji oraz praw wynikaj¹cych ze wspólnych tradycji konstytucyjnych pañstw cz³onkow-
skich jako ogólnych zasad prawa Wspólnoty; patrz M.A. N ow i c k i, Europejska Kon-
wencja Praw Cz³owieka, Wybór orzecznictwa, Warszawa 1998, s. XXI.
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1) uchyleniu art. 32 traktuj¹cego o dorobku i zast¹pieniu go pojêciem
maj¹tku wspólnego (art. 31 § 1),
2) zrezygnowaniuzdefinicjimaj¹tkuodrêbnego ipowróceniedodefinicji

maj¹tku osobistego (art. 4 ustawy),
3) mo¿liwo�ci ¿¹dania ustanowienia przymusowej rozdzielno�ci ma-

j¹tkowej, zamiast zniesienia wspólno�ci ustawowej lub umownej, tak¿e
w trakcie obowi¹zywania umownego ustroju rozdzielno�ci z wyrówna-
niem dorobku,
4) ustanowieniu umownej rozdzielno�ci maj¹tkowej z wyrównaniem

dorobku,
5) rezygnacji z rozró¿nienia czynno�ci zwyk³ego zarz¹du i czynno�ci

przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du,
6) pe³nej surogacji maj¹tków osobistych ma³¿onków (art. 30 pkt 10),
7) uznaniu �rodków zgromadzonych na rachunku otwartego lub

pracowniczego funduszu emerytalnego za sk³adnika maj¹tku wspólnego.
Przedstawione zmiany i modyfikacje s¹ konsekwencj¹ propozycji

wyra¿onej w doktrynie w toku prac legislacyjnych. Motywy ustawodaw-
cze zak³ada³y bowiem, i co zosta³o zrealizowane, ¿ewspólno�æmaj¹tkowa
ma³¿eñska nie powinna powodowaæ nadmiernego ograniczenia swobody
osobistej i maj¹tkowej ma³¿onków oraz stwarzaæ bariery w obrocie i os³a-
biaæ jego pewno�æ. Stworzono korzystniejsze przes³anki ustawowe do
uczciwego obrotu z osobami trzecimi, wchodz¹cymi w stosunki prawne
z ma³¿onkami. Wreszcie prawid³owo i przejrzy�cie okre�lono wzajemne
relacje miêdzy ma³¿onkami w obszarze wzajemnych stosunków maj¹t-
kowych i odpowiedzialno�ci wobec osób trzecich.
Jednocze�nie znowelizowano przepisy kodeksu postêpowania cywil-

nego odno�nie do podzia³u maj¹tku wspólnego po ustaniu wspólno�ci
maj¹tkowej ma³¿eñskiej (art. 567 § 1), w przedmiocie egzekucji ze
sk³adników maj¹tku osobistego w razie zawarcia umowy maj¹tkowej
ma³¿eñskiej rozszerzaj¹cej wspólno�æ maj¹tkow¹ (art. 7761 § 2) oraz
charakteru tytu³u egzekucyjnego wydanego przeciwko osobie pozosta-
j¹cej w zwi¹zku ma³¿eñskim (art. 787). Zagadnienia niniejsze wymagaj¹
odrêbnego omówienia.
Na mocy art. 3 omawianej ustawy dokonano tak¿e zmiany ustawy

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
postanawiaj¹c, ¿e przepisówustawy nie stosuje siê do przychodówz tytu³u
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podzia³u maj¹tku wspólnego ma³¿onków w wyniku ustania lub ograni-
czenia ma³¿eñskiej wspólno�ci maj¹tkowej oraz przychodów z tytu³u
wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielno�ci maj¹tkowej ma³¿onków
lub �mierci jednego z nich (art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy)5.
Warto podkre�liæ, ¿e u�ci�lono i doprecyzowano brzmienie art. 1 § 4

k.r.o., postanawiaj¹c, ¿e mê¿czyzna i kobieta bêd¹cy obywatelami pol-
skimi przebywaj¹cymi za granic¹ mog¹ równie¿ zawrzeæ ma³¿eñstwo
przed polskim konsulem lub przed osob¹ wyznaczon¹ do wykonywania
funkcji konsula. W poprzedniej redakcji nie okre�lono, ¿e jest to jedna
z formzawarcia zwi¹zkuma³¿eñskiego imusi byæ dokonana przed polskim
konsulem.
Wprowadzono istotne novum w postaci art. 281 k.r.o., stwierdzaj¹-

cego, ¿e w przypadku gdy prawo do mieszkania przys³uguje jednemu
z ma³¿onków, drugi ma³¿onek jest uprawniony do korzystania z tego
mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Chodzi zatem o sytuacjê,
gdy ma³¿onkowie wychowuj¹ wspólnie dzieci. Przepis ten stosuje siê
odpowiednio do przedmiotów urz¹dzenia domowego.
W my�l klauzuli wynikaj¹cej z art. 5 ust. 1, przepisy ustawy stosuje

siê do stosunków w niej unormowanych oraz tych, które powsta³y przed
jej wej�ciem w ¿ycie, o ile poni¿sze zasady nie stanowi¹ inaczej. Zasady
te postanawiaj¹ ¿e:
1) je¿eli w dniuwej�ciaw ¿ycie ustawy stosunkima³¿onkówpodlega³y

wspólno�ci ustawowej, sk³adnikimaj¹tków istniej¹cychw tymdniu zalicza
siê do maj¹tku wspólnego albo do maj¹tków osobistych,
2) do stosunków maj¹tkowych ma³¿onków ukszta³towanych w dniu

wej�cia w ¿ycie ustawy na podstawie umowy maj¹tkowej ma³¿eñskiej
stosuje siê nadal przepisy obowi¹zuj¹ce w czasie zawierania umowy.
Strony mog¹ jednak przez umowê zmieniæ dotychczasowy ustrój ma-
j¹tkowy na zasadach objêtych ustaw¹,
3) je¿eli w dniu wej�cia w ¿ycie ustawy stosunki maj¹tkowe miêdzy

ma³¿onkami nie podlega³y wspólno�ci ustawowej ani nie by³y okre�lone
umow¹ maj¹tkow¹ ma³¿eñsk¹, miêdzy ma³¿onkami istnieje przymusowy
ustrój.

5 Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z pó�n. zm.
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Jednocze�nie ustawodawca postanawia, ¿e przepisy dotychczasowe
stosuje siê do:
1) oceny skutków czynno�ci zobowi¹zuj¹cych lub rozporz¹dzaj¹cych

ma³¿onkówi ichodpowiedzialno�ci za zobowi¹zania sprzedwej�ciaw ¿ycie
ustawy,
2) wy³¹czenia lub ograniczenia odpowiedzialno�ci maj¹tkiem wspól-

nym za zobowi¹zanie jednegoma³¿onka powsta³e przedwej�ciemw ¿ycie
ustawy,
3) podzia³u maj¹tku wspólnego ma³¿onków co do zwrotu wydatków

i nak³adów dokonanych z maj¹tku wspólnego na maj¹tek osobisty lub
z maj¹tku osobistego na maj¹tek wspólny, je¿eli wspólno�æ maj¹tkowa
usta³a przed wej�ciem ustawy w ¿ycie. Ponadto egzekucjê prowadzi siê
wed³ug przepisów dotychczasowych, je¿eli roszczenie powsta³o przed
wej�ciem ustawy w ¿ycie. W sprawach o ustalenie ojcostwa, wszczêtych
zpowództwamatki lubdziecka i niezakoñczonychprzedog³oszenia ustawy,
stosuje siê przepisy dotychczasowe.
Prawodawca okre�li³ w przepisach intertemporalnych vacatio legis po

up³ywie 6 miesiêcy od dnia og³oszenia, z wyj¹tkiem zasad ustalenia oj-
costwa (art. 84 § 1 k.r.o.), a tak¿e w przypadkach procesowych wy-
mienionychwart. 4541 i 456 k.p.c. oraz co do sprawwszczêtych o ustalenie
ojcostwa i niezakoñczonych przed dniem og³oszenia ustawy (art. 5 ust.
7 ustawy), a które wchodz¹ w ¿ycie z dniem og³oszenia.

Ustawowy ustrój maj¹tkowy

Zgodnie z brzmieniem art. 31 § 1, z chwil¹ zawarcia ma³¿eñstwa
powstaje miêdzy ma³¿onkami ex lege wspólno�æ maj¹tkowa (wspólno�æ
ustawowa) obejmuj¹ca przedmioty maj¹tkowe nabyte w czasie jej trwania
przez obojema³¿onków lub jednego z nich (maj¹tekwspólny). Przedmioty
maj¹tkowe nieobjête wspólno�ci¹ ustawow¹ nale¿¹ domaj¹tku osobistego
ka¿dego z ma³¿onków. W stosunku do poprzedniej definicji wspólno�ci
ustawowej rozszerzono nabycie praw maj¹tkowych na ka¿dego z ma³-
¿onków. Przyjêcie takiego rozwi¹zania jest wyrazem aprobaty praktyki,
jako ¿e w stosunkach zewnêtrznych wystêpuje zwykle jeden ma³¿onek.
Jest to korzystne ze wzglêdu na sprawno�æ obrotu. Musi byæ jednak apro-
bowane przez oboje ma³¿onków na zasadach równo�ci praw i obowi¹z-
ków w ma³¿eñstwie (art. 23). Inaczej mówi¹c, wspólno�ci¹ ustawow¹
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s¹ objête przedmioty maj¹tkowe nabyte przez oboje ma³¿onków lub jed-
nego z nich. Z powo³anego przepisu wynika, ¿e wspólno�æ ustawowa
powstaje z chwil¹ zawarcia ma³¿eñstwa w rozumieniu art. 1 § 1 i 2 k.r.o.,
gdy mê¿czyzna i kobieta jednocze�nie obecni z³o¿¹ przed kierownikiem
urzêdu stanu cywilnego o�wiadczenia, ¿e wstêpuj¹ ze sob¹ w zwi¹zek
ma³¿eñski. Podobnie sytuacja przedstawia siê w ma³¿eñstwach wyzna-
niowych. Ma³¿eñstwo zostaje zawarte zgodnie z prawem polskim, je¿eli
kobieta i mê¿czyzna zawieraj¹cy zwi¹zek ma³¿eñski, podlegaj¹cy prawu
wewnêtrznemu ko�cio³a lub innego zwi¹zku ma³¿eñskiego, w obecno�ci
duchownego o�wiadcz¹ wolê jednoczesnego jego zawarcia, a ten zg³osi
ów fakt kierownikowi urzêdu stanu cywilnego. Nastêpnie kierownik urzê-
du stanu cywilnego sporz¹dzi akt ma³¿eñstwa. Uwa¿a siê je za zawarte
z chwil¹ z³o¿enia o�wiadczenia woli w obecno�ci duchownego. Gdy
mimoniezachowania przepisówaktma³¿eñstwa zosta³ sporz¹dzony, ka¿dy,
kto ma w tym interes prawny, mo¿e wyst¹piæ z powództwem o ustalenie
nieistnieniama³¿eñstwa.Uwzglêdnienie powództwa powoduje, ¿e nabycie
w miêdzyczasie nieruchomo�ci nast¹pi na wspó³w³asno�æ po po³owie,
w my�l art. 58 § 3 k.c., a nie na maj¹tek wspólny.
Ustawodawca nie zdefiniowa³ pojêcia �nabycie� przedmiotów maj¹t-

kowych wchodz¹cych w sk³ad maj¹tku wspólnego. Powszechnie przyj-
muje siê, ¿e s¹ nimi w³asno�æ rzeczy i innych prawmaj¹tkowych. Nabycie
w³asno�ci nieruchomo�ci powoduje tak¿e okre�lone ustawowe konse-
kwencje w zakresie danin publicznych, w tym podatku VAT6. Zakres
innychprawmaj¹tkowych jest bardzo szeroki. Praktycznie dotyczywszyst-
kich aktywów. Odrêbnym zagadnieniem jest kwestia przejêcia d³ugów
(pasywów) oraz to, kiedy i w jakich okoliczno�ciach wchodz¹ one do
maj¹tku wspólnego. Zachowuje swoj¹ aktualno�æ teza, ¿e przez nabycie
nale¿y rozumieæ wszelkie zdarzenia prawne, które powoduj¹ nabycie kon-
stytutywne lub przej�cie jako nabycie translatywne7. Przy nabyciu w³a-
sno�ci etapowo, na podstawie dwóch czynno�ci, co ma miejsce przy

6 Patrz bli¿ej J.S. P i ¹ t o w s k i, Ustrój wspólno�ci ustawowej, [w:] System prawa
rodzinnego i opiekuñczego, red. J.S. Pi¹towski,Wroc³aw-Warszawa-Kraków-Gdañsk-£ód�
1985, s. 343. Odliczenie podatku VAT nastêpuje przy nabyciu na zasadach wspólno�ci
ustawowej, mimowystawienia faktury na jednego zma³¿onków, wyrok NSAz dnia 5maja
2004 r. FSK 2/04; A. B a r t o s i e w i c z, R. K u b a c k i, Kupili oboje, ale odliczy³o jedno,
Dobra Firma, Rzeczpospolita z dnia 24 czerwca 2004 r., nr 298/146.

7 Ibidem, s. 356.
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umowach przedwstêpnych i obligacyjnych, decyduje chwila zawarcia
umowy przenosz¹cej w³asno�æ8. Stosownie do art. 4 pkt 3b ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami9, przez zbywanie lub
nabywanie nale¿y rozumieæ dokonywanie czynno�ci prawnych, wwyniku
których nastêpuje przeniesienie w³asno�ci lub prawa u¿ytkowania wie-
czystego nieruchomo�ci gruntowej albo oddanie jej w u¿ytkowanie wie-
czyste.
Do maj¹tku wspólnego nale¿¹ w szczególno�ci:
1) pobrane wynagrodzenie za pracê i dochody z innej dzia³alno�ci

zarobkowej ka¿dego z ma³¿onków,
2) dochody z maj¹tku wspólnego oraz z maj¹tku osobistego ka¿dego

z ma³¿onków,
3) �rodki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego

funduszu emerytalnego ka¿dego z ma³¿onków.
Miêdzy ma³¿onkami mog¹ istnieæ ró¿ne re¿imy w³asno�ciowe obok

wspólno�ci ustawowej. Niektóre przedmioty maj¹tkowe mog¹ podlegaæ
wspó³w³asno�ci w czê�ciach u³amkowych. Dotyczy to przedmiotów na-
bytych przed zawarciem ma³¿eñstwa lub w czasie jego trwania za w³asne
�rodki pochodz¹ce z surogacji maj¹tków osobistych. Ma³¿onkowie bêd¹
niezale¿niewspó³w³a�cicielami danych przedmiotówwokre�lonych u³am-
kach, a udzia³y te wejd¹ do ich maj¹tków osobistych10. Klasycznym
i spornym, szczególnie w orzecznictwie, jest nabycie nieruchomo�ci lub
prawa u¿ytkowania wieczystego w ramach zaliczenia na poczet ceny
warto�ci nieruchomo�ci pozostawionych poza obecnymi granicami pañ-
stwa polskiego w³a�cicielom tych nieruchomo�ci lub ³¹cznie ich spad-
kobiercom, na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r.11 Zaliczenie

8 Patrz A. K a r n i c k a - K a w c z y ñ s k a, J. K a w c z y ñ s k i, Wspó³w³asno�æ jako
szczególna forma w³asno�ci, Warszawa 2000, s. 126 i nast.

9 Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm. Ostatnia zmiana nast¹pi³a na mocy ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomo�ciami oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492. Nowela ustawy wejdzie
w ¿ycie dnia 22 wrze�nia 2004 r.

10 TakH. C i e p ³ a, B. C z e c h, T. D om i ñ c z y k, S. K a l u s, K. P i a s e c k i,M. S y -
c h o w i c z, Kodeks rodzinny i opiekuñczy z komentarzem, wyd. 2 zm., Warszawa 2002,
s. 147.

11 Artyku³ 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczeniu na poczet ceny sprzeda¿y
albo op³at z tytu³u u¿ytkowania wieczystego nieruchomo�ci Skarbu Pañstwa warto�ci nie-
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pozostawionych za granic¹ nieruchomo�ci dokonywane jest w wysoko-
�ci równej 15% ich warto�ci, przy czym wysoko�æ tej kwoty nie mo¿e
przekroczyæ 50.000 PLN12. Nastêpuje wiêc ono w wyniku surogacji
i przys³uguje na okre�lonych warunkach tylko wymienionym podmiotom.
Wdoktrynie nie zajêto jednolitego stanowiskawzakresie charakteru praw-
nego zaliczenia13. Dominuje pogl¹d, ¿e jest ono niezbywalnym cywilno-
prawnym roszczeniem. W judykaturze wystêpuj¹ równie¿ rozbie¿ne sta-
nowiska co do nabywania praw maj¹tkowych na zasadach surogacji.
W wyroku SN z dnia 16 maja 1964 r. III CR 76/6414 stwierdzono, ¿e
w razie gdy w drodze nadania przyznano tylko jednemu ma³¿onkowi
nieruchomo�æ jako ekwiwalent,ma zastosowanie zasada surogacji.Maj¹tek
nabyty przez jednego z ma³¿onków za jego maj¹tek odrêbny, stanowi
maj¹tek odrêbny. Identyczne stanowisko zaj¹³ S¹d Najwy¿szy w orze-
czeniu z dnia 12 lutego 1970 r. I CR 444/6915, postanawiaj¹c, ¿e przy
nabyciu po ustaniu ma³¿eñstwa czy te¿ po ustaniu wspólno�ci ustawowej,
gdy jeden z ma³¿onków realizuje roszczenie i uprawnienia, które by³y
przedtem objête wspólno�ci¹, nabywa prawa maj¹tkowe na zasadach
surogacji rzeczowej tak¿e na rzecz drugiego ma³¿onka. Z kolei w orze-

ruchomo�ci pozostawionych poza obecnymi granicami pañstwa polskiego, Dz.U. z 2004 r.
Nr 6, poz. 39.

12 Patrz wyrokWielkiej Izby Europejskiej Trybuna³u PrawCz³owieka z dnia 22 czerw-
ca 2004 r. nr 31443/96 z powództwa J. Broniowskiego przeciwkoRzeczypospolitej Polskiej
w sprawie naruszenia praw do ekwiwalentu za mienie zabu¿añskie. Na podstawie art. 46
Konwencji Trybuna³ stwierdzi³, ¿e nast¹pi³o naruszenie art. 1 Protoko³u Konwencji gwa-
rantuj¹cego prawo do poszanowania mienia; R. K o w a l s k a, Z zabu¿anami trzeba siê
rozliczyæ, Rzeczpospolita z dnia 23 czerwca 2004 r., nr 145; patrz tak¿e K. D r z e w i e c -
k i, Kto umrze za Strasburg, Rzeczpospolita z dnia 22 czerwca 2004 r., nr 144.

13 Bli¿ej R. T r z a s k o w k i, Charakter prawny mo¿liwo�ci zaliczenia warto�ci pozo-
stawionego mienia zabu¿añskiego, Przegl¹d S¹dowy 2003, nr 11-12, s. 3-21. Wcze�niej
S. B r e y e r, Odpowied� na pytanie prawne, Palestra 1969, nr 8. Uwa¿a³, ¿e nieruchomo�æ
nabyta powinna mieæ ten sam charakter, jaki mia³a nieruchomo�æ pozostawiona za granic¹
w ramach surogacji;W. D z i e c i ó ³ k o w s k i,Charakter prawny nabycia przez repatrian-
ta od Skarbu Pañstwa nieruchomo�ci miejskiej, Palestra 1971, nr 4, s. 74, reprezentowa³
odmienny pogl¹d.

14 OSNCP 1965, nr 7-8, poz. 112, OSPiKA 1965, nr 12, poz. 257 z glos¹ krytyczn¹
S. Szera.

15 OSPiKA 1971, poz. 142 z krytyczn¹ glos¹ J. Pi¹towskiego.
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czeniu SN z dnia 13 listopada 1962 r. III CO 2/6216 stwierdzono, ¿e
nieruchomo�æ nabyta przez jednego ma³¿onka w czasie trwania ma³¿eñ-
stwa stanowi maj¹tek wspólny, gdy poza funduszem nale¿¹cym do
wspólno�ci ustawowej czê�æ pieniêdzyu¿ytychnakupno stanowi³amaj¹tek
osobistyma³¿onków, chyba ¿e co innegowynika z tre�ci umowy.Odmienne
stanowisko zajêto w uchwale S¹du Najwy¿szego z dnia 7 marca 1969 r.
III CZP 10/6917, postanawiaj¹c, ¿e gospodarstwo rolne nadane w czasie
trwania ma³¿eñstwa na podstawie dekretu z dnia 6 wrze�nia 1946 r.
o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i by³ego
Wolnego Miasta Gdañska18 i zwolnione od ceny na mocy art. 12-16 de-
kretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uw³aszczeniu i uregulowaniu innych
spraw zwi¹zanych z reform¹ roln¹19, w zwi¹zku z pozostawieniem innej
nieruchomo�ci przez jednego z ma³¿onków poza granicami kraju wchodzi
w sk³ad maj¹tku wspólnego obojga ma³¿onków. Bardziej stanowcze i jed-
noznaczne stanowisko zaj¹³ S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 30 listopada
1970 r. I CR 509/7020, stwierdzaj¹c, ¿e niezale¿nie od sposobu nabycia
(sprzeda¿, darowizna) mienia nieruchomego pozostawionego za granica-
mi kraju, którego warto�æ podlega zaliczeniu na pokrycie ceny nabywanej
od pañstwa nieruchomo�ci, nabycie powstaje zawsze po tytu³em odp³at-
nym. Nie zachodzi przy tym surogacja polegaj¹ca na nabyciu w zamian
za przedmioty maj¹tkowe nabyte w drodze darowizny.
W doktrynie21, a tak¿e judykaturze22 przewa¿a pogl¹d, ¿e nabyta przez

ma³¿onków w wyniku zaliczenia mienia na Wschodzie nieruchomo�æ
nadana jednemu z ma³¿onków w trybie reformy rolnej lub przepisów

16 OSNCP 1963, nr 10, poz. 63, OSPiKA 1963, nr 9, poz. 238 z czê�ciowo krytyczn¹
glos¹ S. Szera.

17 OSNCP 1970, nr 4, poz. 53.
18 Dz.U. Nr 49, poz. 279.
19 Dz.U. z 1959 r. Nr 14, poz. 78.
20 OSNCP 1971, nr 6, poz. 114.
21 Bli¿ej B. D o b r z a ñ s k i, J. I g n a t o w i c z,Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Komen-

tarz, wyd. 2, Warszawa 1975, s. 151; tak¿e P.W ó j c i k, Nabycie w³asno�ci przez ma³-
¿onka pozostaj¹cego w ustroju wspólno�ci ustawowej, Rejent 2004, nr 2, s. 117-138.

22 Zdecydowanie w orzecznictwie przewa¿a³y pogl¹dy, ¿e nieruchomo�ci nabywane
w trybie reformy rolnej oraz osadnictwa wchodz¹ w sk³ad maj¹tku objêtego wspólno�ci¹
ustawow¹ i nie zachodzi surogacja. W�ród licznych orzeczeñ SN wskazaæ mo¿na: z dnia
12 czerwca 1956 r. 1 CR 718/55, OSN 1957, poz. 53, z dnia 10 pa�dziernika 1956 r. 3 CO
26/56 OSN 1957, poz. 85, z dnia 30 listopada 1962 r. 2 CO 12/62, OSNCP 1963, poz. 255.
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o osadnictwie stanowiprzedmiotwspólno�ci ustawowej.Dla ocenynabycia
nie ma znaczenia, czy nast¹pi³o ono w wyniku tego, ¿e ma³¿onek by³
wojskowym, czy w zwi¹zku z okoliczno�ciami dotycz¹cymi tylko jed-
nego z ma³¿onków. Nadane gospodarstwo rolne stanowi przedmiot
wspólno�ci ustawowej nawet wówczas, gdy gospodarstwo rolne pozo-
stawione poza granicami pañstwa stanowi³o maj¹tek tylko jednego ma³-
¿onka. Nie wyst¹pi³y w ogóle elementy zaliczenia równowarto�ci po-
zostawionego mienia, poniewa¿ cena gospodarstwa rolnego w trybie
osadnictwa by³a niska i odpowiada³a warto�ci jednorocznych zbiorów,
a p³atno�æ by³a roz³o¿ona na raty.
Konkluduj¹c, o stanie prawnym istnienia wspólno�ci maj¹tkowej

decyduje moment nabycia prawa maj¹tkowego. W razie sporz¹dzenia
umów w ró¿nym czasie rozstrzyga data ostatecznego nabycia czy spo-
rz¹dzenia umowy przenosz¹cej w³asno�æ nieruchomo�ci. Nabycie tylko
w wyniku dzia³ania przez jednego z ma³¿onków wywo³uje ex lege skutek
nabycia na wspólno�æ ustawow¹. Je¿eli natomiast przepisy uzale¿niaj¹
nabycie w³asno�ci od spe³nienia ustawowych przes³anek (zezwolenie
administracyjne, kwalifikacje rolne), a nieruchomo�æ wejdzie do maj¹tku
wspólnego, wystarczy, gdy warunki spe³ni jeden z ma³¿onków. Wyj¹tek
stanowi tu ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomo�ci
przez cudzoziemców.
Przepisy o wadach o�wiadczeñ woli bêd¹ odnosi³y siê tylko do tego

ma³¿onka, który by³ stron¹ czynno�ci prawnej. Czynno�æ prawna jest
natomiast skuteczna wobec obojga ma³¿onków. Sytuacja ta niesie szereg
dalszych problemów na okoliczno�æ uchylenia siê jednego ma³¿onka od
skutków prawnych z³o¿onego o�wiadczenia woli. W takim wypadku
bêdzie ona skuteczna wobec drugiego ma³¿onka. Inaczej nale¿y oceniæ
czynno�æ dotkniêt¹ bezwzglêdn¹ niewa¿no�ci¹ okre�lon¹ w art. 82 k.c.
(niewa¿no�æ o�wiadczenia woli).
Dzia³anie jednego ma³¿onka powoduje konieczno�æ podkre�lenia tego

faktu, ¿e nabycie nastêpuje na zasadzie wspólno�ci ustawowej. Ma to
szczególne znaczenie przy ujawnianiu prawa w ksiêdze wieczystej. Pro-
blem ten nie wystêpuje w zasadzie przy prawid³owo redagowanych czyn-
no�ciach notarialnych. Zdarzyæ siê mo¿e w innych sytuacjach i wówczas
usuniêcie niezgodno�ci wpisów nastêpuje w drodze s¹dowej, na podsta-
wie powództwa wniesionego z art. 10 u.k.w.h. W razie zaistnienia sporu
miêdzyma³¿onkami odno�nie do ustalenia stanu prawnego nieruchomo�ci
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nale¿y wnie�æ powództwo z art. 189 k.p.c. wzglêdnie na zasadzie art.
24 k.r.o.23 Dokumentowanie podstawy wpisów jest obowi¹zkiem wnio-
skodawcy, za� kognicja s¹dowa powinna uwzglêdniaæ wyk³adniê ustaw
dokonan¹ w judykaturze. Dlatego zgodziæ siê nale¿y ze stanowiskiem
S¹du Najwy¿szego z dnia 14 kwietnia 1994 r. II CZP 45/9424, ¿e w
wypadku wykazania nabycia na wspólno�æ ustawow¹ w akcie w³asno�ci
ziemi, wydanym z mocy art. 1 ustawy z dnia 26 pa�dziernika 1971 r.
o uregulowania w³asno�ci gospodarstw rolnych25 tylko jednego z ma³-
¿onków jako w³a�ciciela gospodarstwa rolnego nabytego w wyniku
nieformalnej umowy w czasie trwania ich ma³¿eñstwa na zasadach wspól-
no�ci ustawowej, wystarczy z³o¿enie o�wiadczenia potwierdzaj¹cego tê
okoliczno�æ i do³¹czenie do wniosku odpisu aktu ma³¿eñstwa. W uchwale
z dnia 16 listopada 1987 r. III CZP 64/8726 S¹d Najwy¿szy stwierdzi³,
¿e nieruchomo�æ rolna nabyta na podstawie art. 1 ust. 1 powo³anej ustawy
przez jednego z ma³¿onków wchodzi w sk³ad maj¹tku wspólnego obojga
ma³¿onków, o ile w dacie wej�cia w ¿ycie tej ustawy stosunki maj¹tkowe
pomiêdzy ma³¿onkami podlega³y ustawowej wspólno�ci maj¹tkowej.
Przymusow¹ form¹ transformacji wspólno�ci ustawowej na wspó³-

w³asno�æw czê�ciach u³amkowych jest dyspozycja art. 29 ustawy kodeksu
karnego wykonawczego27, w my�l którego z chwil¹ prawomocnego orze-
czenia �rodka karnego przepadku wobec jednego z ma³¿onków pozosta-
j¹cych we wspólno�ci ustawowej, przedmioty objête przepadkiem lub
które podlegaj¹ egzekucji trac¹ zmocyprawacharakter sk³adnikówmaj¹tku
wspólnego.Od tej chwili stosuje siê do nich odpowiednie przepisy o wspó³-
w³asno�ci w czê�ciach u³amkowych, a udzia³ Skarbu Pañstwa stanowi
czê�æ orzeczon¹ przepadkiem. Ma³¿onek skazanego mo¿e przed s¹dem
¿¹daæ ograniczenia lub wy³¹czenia zaspokojenia kary grzywny, nawi¹zki
i innych nale¿no�ci z maj¹tku wspólnego.

23 Bli¿ej A. O l e s z k o, Umowa odp³atnego nabycia nieruchomo�ci na rzecz maj¹tku
wspólnego przez jednego z ma³¿onków jako podstawa wpisu w ksiêdze wieczystej, Rejent
1996, nr 9, s. 35; tak¿e W. F o r t u ñ s k i, Wybrane zagadnienia stosunków ma³¿eñskich
na tle orzecznictwa S¹du Najwy¿szego, Nowy Przegl¹d Notarialny 1999, nr 3, s. 25-31.

24 Orzeczenie opublikowane w: Radca Prawny 1994, nr 4, s. 77; inaczej ibidem nr 10,
s. 147.

25 Dz.U. Nr 27, poz. 250 ze zm.
26 OSNCP 1989, nr 4, poz. 62.
27 Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.



20

Romuald Sztyk

Maj¹tek osobisty ma³¿onków

W miejsce maj¹tku odrêbnego wprowadzono pojêcie maj¹tku osobi-
stego ka¿dego z ma³¿onków, recypuj¹c w wiêkszo�ci dotychczasow¹
regulacjê prawn¹ z niewielkimi modyfikacjami, z wyj¹tkiem art. 33 pkt
3 i 10, którym nadano nowe brzmienie. Aktualnie do maj¹tku osobistego
ka¿dego z ma³¿onków nale¿¹:
1. przedmioty maj¹tkowe nabyte przed powstaniem wspólno�ci usta-

wowej,
2. przedmioty maj¹tkowe nabyte w drodze dziedziczenia, zapisów lub

darowizny, chyba ¿e spadkodawca lub darczyñca postanowi³ inaczej,
3. prawo maj¹tkowe wynikaj¹ce ze wspólno�ci ³¹cznej, podlegaj¹ce

odrêbnym przepisom. Nast¹pi to wtedy, gdy zbiegn¹ siê maj¹tki spó³ki
cywilnej (art. 861 § 1 k.c.) i spó³ek osobowych, a mianowicie jawnej
(art. 22 § 1 k.s.h.), partnerskiej (art. 86 § 1 k.s.h.), komandytowej (art.
102 k.s.h.) i komandytowo-akcyjnej (art. 125 k.s.h.) z maj¹tkami ma³-
¿onków. Istotne novum polega na przynale¿no�ci tych praw do maj¹tków
osobistych ka¿dego z ma³¿onków oraz zastosowania w tym przedmiocie
przepisów odrêbnych, w³a�ciwych dla danej wspólno�ci ³¹cznej. Zasadê
tê stosuje siê do wszystkich uk³adów maj¹tków ma³¿onków ze spó³kami.
Wyst¹pi to wtedy, gdy tylko jeden z ma³¿onków jest wspólnikiem, ka¿dy
z ma³¿onków jest wspólnikiem oraz kiedy ka¿dy z ma³¿onków jest
wspólnikiem innej spó³ki wzglêdnie spó³ki zawi¹zanej przez oboje ma³-
¿onków.Przyjête rozwi¹zanieodpowiadawspó³czesnymregulacjompañstw
europejskich. Stwarza czytelne uk³ady maj¹tkowe miêdzy ma³¿onkami
a tymi podmiotami. Znosi utrudnienia w podejmowania dzia³alno�ci go-
spodarczej przez ma³¿onków. Poprzednio nie uwzglêdniano tych przes³a-
nek, co zmusza³o niekiedy do sk³adania przez ma³¿onków niezgodnych
ze stanem faktycznym o�wiadczeñ o charakterze maj¹tku wniesionego
do spó³ki. Powodowa³y one trudno�ci w sporz¹dzeniu danej czynno�ci
notarialnej28,

28 Bli¿ej J. F r ¹ c k o w i a k, Pojêcie, powstanie i ustanie podmiotowo�ci gospodar-
czej, Zagadnienia cywilnoprawne, Rejent 1998, nr 5, s. 35; t e n ¿ e, Obrót nieruchomo-
�ciami a spó³ki osobowe, Rejent 1999, nr 2, s. 75-85; tak¿e G. J ê d r e j e k, Spó³ka cywilna
miêdzy ma³¿onkami, Warszawa 2003, s. 27 i nast.
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4. przedmioty maj¹tkowe s³u¿¹ce wy³¹cznie do zaspokojenia osobi-
stych potrzeb jednego z ma³¿onków,
5. prawa niezbywalne, które mog¹ przys³ugiwaæ tylko jednej osobie,
6. przedmioty uzyskane z odszkodowania za uszkodzenie cia³a lub

wywo³anie rozstroju zdrowia albo z tytu³u zado�æuczynienia za doznan¹
krzywdê, z wyj¹tkami tam opisanymi, okre�lonymi w ustawie,
7. wierzytelno�ci z tytu³u wynagrodzenia za pracê lub z tytu³u innych

dzia³alno�ci zarobkowych jednego z ma³¿onków,
8. przedmioty maj¹tkowe uzyskane z tytu³u nagrody za osobiste

osi¹gniêcia jednego z ma³¿onków,
9. prawa autorskie i prawa pokrewne29, prawa w³asno�ci przemys³o-

wej30 oraz inne prawa twórcy,
10. przedmioty maj¹tkowe nabyte w zamian za sk³adniki maj¹tku

osobistego, chyba ¿e przepis szczególny stanowi inaczej. W ten sposób
zosta³a wprowadzona surogacja31 w pe³nym rozmiarze, w miejsce po-
przedniej, ograniczonej do przedmiotów maj¹tkowych nabytych przed
powstaniem wspólno�ci ustawowej lub przez dziedziczenie, zapis albo
darowiznê. Zgodziæ siê nale¿y z motywacj¹ prawodawcy, ¿e decyduj¹cy
wp³yw na przyjêcie tego rozwi¹zania wywar³y wzglêdy ekonomiczne,
s³uszno�ciowe i jurydyczne32.
Obowi¹zuje nadal klauzula, ¿e przedmioty zwyk³ego urz¹dzenia do-

mowego, s³u¿¹ce do u¿ytku obojga ma³¿onków, s¹ objête wspólno�ci¹
ustawow¹ tak¿e wtedy, gdy zosta³y nabyte przez dziedziczenie, zapis lub
darowiznê, chyba ¿e spadkodawca lub darczyñca postanowi³ inaczej (art. 34).
W dodanym art. 341 postanowiono, ¿e ka¿dy z ma³¿onków jest

uprawniony do wspó³posiadania rzeczy wchodz¹cych w sk³ad maj¹tku
wspólnego oraz do korzystania z nich w zakresie zgodnym ze wspó³-
posiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez drugiego ma³¿onka, jednak¿e
¿aden zma³¿onków nie mo¿e ¿¹daæ podzia³u maj¹tku wspólnego w czasie

29 Patrz E. T r a p l e, Autorskie prawo maj¹tkowe, [w:] System prawa prywatnego, red.
J. Barta, Warszawa 2003, s. 110 i nast.

30 Art. 12 ustawy � Prawo w³asno�ci z dnia 30 czerwca 2000 r., tekst jedn.: Dz.U.
z 2003 r. Nr 119, poz. 1117.

31 Problem ten omawia E. K i t ³ o w s k i, Surogacja rzeczowa w prawie cywilnym,
Warszawa 1969, s. 84 i nast.

32 Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r., druk sejmowy nr 1566.
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trwania wspólno�ci ustawowej, jak równie¿ rozporz¹dzaæ albo te¿ zo-
bowi¹zywaæ siê do rozporz¹dzania udzia³em, który w razie ustania
wspólno�ci przypadnie mu lub w poszczególnych przedmiotach nale¿¹-
cych do tego maj¹tku (at. 35). Wynika to z charakteru wspó³w³asno�ci
³¹cznej, której udzia³ mo¿e byæ nieznany33.
Nadal obowi¹zuj¹ tak¿e wykszta³cone przed nowelizacj¹ mo¿liwo�ci

przesuniêcia miêdzy ma³¿onkami poszczególnych mas maj¹tkowych. Nie
wystêpuj¹ tu ¿adne ograniczenia przesuniêcia z maj¹tku osobistego do
maj¹tku wspólnego i vice versa. Ma³¿onkowie mog¹ równie¿ przesun¹æ
miêdzy sob¹ poszczególne przedmioty maj¹tku wspólnego, przy zacho-
waniu trybu stosowanego przy jego zbywaniu na rzecz osób trzecich34.
Przesuniêcie maj¹tkowe mo¿e nast¹piæ równie¿ w ten sposób, ¿e ma³-
¿onkowie w akcie notarialnym postanowi¹, ¿e nieruchomo�æ nabyta za
pieni¹dze pochodz¹ce zmaj¹tkuwspólnego staje siêmaj¹tkiem osobistym
jednego z nich35.
Na oboje ma³¿onków na³o¿ono obowi¹zek zarz¹du maj¹tkiem wspól-

nym, w szczególno�ci udzielania wzajemnie informacji o jego stanie,
wykonywaniu zarz¹du i zobowi¹zaniach obci¹¿aj¹cych. Inaczej ukszta³-
towano podejmowanie czynno�ci prawnych w ramach zarz¹du sprawo-
wanego nad maj¹tkiem wspólnym. Zrezygnowano z podzia³u na czyn-
no�ci zwyk³ego zarz¹du i czynno�ci przekraczaj¹ce ten zarz¹d. Ka¿dy
z ma³¿onków mo¿e samodzielnie zarz¹dzaæ maj¹tkiem wspólnym, o ile
przepisy nie stanowi¹ inaczej.Wykonywanie zarz¹du obejmuje czynno�ci
dotycz¹ce przedmiotów maj¹tkowych nale¿¹cych do maj¹tku wspólnego,
a tak¿e czynno�ci do jego zachowania. Samodzielnie ma³¿onek zarz¹dza
przedmiotami maj¹tkowymi s³u¿¹cymi do wykonywania przez niego
zawodu lub prowadzenia dzia³alno�ci zarobkowej. Tylko w razie chwi-
lowej przeszkody drugi ma³¿onek mo¿e dokonywaæ niezbêdnych czyn-
no�ci bie¿¹cych. Dla ochrony maj¹tku wspólnego przed nielojalnym,
lekkomy�lnym i niegospodarnym podejmowaniem czynno�ci przez jed-

33 Patrz A. S t e l m a c h o w s k i, Modele w³asno�ci i ich uwarunkowanie spo³eczno-
ustrojowe, System prawa prywatnego, t. III, Prawo rzeczowe, pod red. T. Dybowskiego,
Warszawa 2003, s. 228.

34 J.S. P i ¹ t o w s k i, op. cit., s. 393.
35 Orzeczenie SN z dnia 17 listopada 1967 r. I CR 296/66, Zb.O. 68/72/264 z glos¹

aprobuj¹c¹ B. Dobrzañskiego.



23

Ma³¿eñskie ustroje maj¹tkowe w praktyce notarialnej

nego z ma³¿onków, wprowadzono mo¿liwo�æ wniesienia sprzeciwu przez
drugiego ma³¿onka, przeciwko zamierzonej przez tamtego czynno�ci. Za-
sada ta nie obowi¹zuje w stosunku do bie¿¹cych czynno�ci ¿ycia codzien-
nego lub zmierzaj¹cych do zaspokojenia zwyk³ych potrzeb rodziny albo
podejmowanych w ramach dzia³alno�ci zarobkowej. Sprzeciw jest sku-
teczny, gdy osoba trzecia mog³a siê z nim zapoznaæ przed dokonaniem
czynno�ci. Ma on charakter dzia³ania prewencyjnego. Rozstrzygniêcie
sprawy mo¿e nast¹piæ na podstawie orzeczenia s¹dowego w wyniku
wniesionego powództwa o pozbawienie ma³¿onka prawa zarz¹du maj¹t-
kiem wspólnym (art. 40) lub o ustanowienie rozdzielno�ci maj¹tkowej
(art. 52), stosuj¹c odpowiednio dyspozycjê art. 39. Zgodnie z art. 37 § 1,
zgoda drugiego ma³¿onka jest potrzebna do:
1) dokonania czynno�ci prawnej prowadz¹cej do:
a) zbycia, obci¹¿enia, odp³atnego nabycia nieruchomo�ci albo u¿yt-

kowania wieczystego oraz do oddania nieruchomo�ci do u¿ywania lub
pobierania z nich po¿ytku (najem, dzier¿awa, art. 659 § 1 k.c.),
b) zbycia, obci¹¿enia, odp³atnego nabycia prawa rzeczowego, którego

przedmiotem jest budynek, je¿eli na mocy przepisów szczególnych sta-
nowi odrêbny od gruntu przedmiot w³asno�ci (art. 46 k.c.) lub lokal.
Budynki trwale zwi¹zane z gruntem s¹ w zasadzie czê�ci¹ sk³adow¹
nieruchomo�ci, zgodnie z paremi¹ superficies solo cedit (art. 48 k.c.).
Tylko wyj¹tkowo, na mocy odrêbnych ustaw, staj¹ siê przedmiotem
odrêbnej w³asno�ci i s¹ objête samodzielnym obrotem prawnym36. Bêd¹
to budynki wchodz¹ce w sk³ad nieruchomo�ci rolnych przekazanych
pañstwu w zamian za zaopatrzenie emerytalne na podstawie niebowi¹-
zuj¹cych przepisów oraz budynki na terenie m.sto³. Warszawy, na grun-
tach przejêtych przez gminy, a nastêpnie przez Skarb Pañstwa na pod-
stawie art. 5dekretu zdnia26pa�dziernika1945 r. ow³asno�ci i u¿ytkowaniu
gruntów na obszarze m.sto³.Warszawy. Odmienn¹ definicjê maj¹ budynki
w �wietle art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. � Prawo budowlane.
W my�l tego prawa, budynkiem jest obiekt trwale zwi¹zany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoc¹ przegród budowlanych posiadaj¹-
cych fundamenty i dach,

36 Patrz E. G n i e w e k,Kodeks cywilny, Ksiêga druga,W³asno�æ i inne prawa rzeczowe,
Komentarz, Kraków 2001, s. 81; tak¿e S. B r e y e r, Przeniesienie w³asno�ci nieruchomo-
�ci, Warszawa, 1975, s. 47.
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c) zbycia, obci¹¿enia, odp³atnego nabycia i wydzier¿awienia gospo-
darstwa rolnego lub przedsiêbiorstwa. Przepis nie okre�la bli¿ej tych praw,
dlatego nale¿y odnie�æ siê do przepisów ogólnych. W stosunku do go-
spodarstwa rolnego obowi¹zuje definicja zawarta w art. 553 k.c., ale przy
zbyciu i nabyciu tak¿e w zw. z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia
2003 r. o kszta³towaniu ustroju rolnego37, czyli gospodarstwo rolne powinno
posiadaæ obszar nie mniejszy ni¿ 1 ha u¿ytków rolnych. W zakresie przed-
siêbiorstwa nale¿y odnie�æ siê do definicji przewidzianej w art. 551 k.c.
2. darowizny z maj¹tku wspólnego, z wyj¹tkiem drobnych darowizn

zwyczajowo przyjêtych.
Wa¿no�æ umowy zawartej przez jednego z ma³¿onków, bez wyma-

ganej zgody drugiego, zale¿y od jej potwierdzenia przez drugiego ma³-
¿onka. Druga strona mo¿e wyznaczyæ ma³¿onkowi, którego zgoda jest
wymagana, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy. Po bezskutecz-
nym up³ywie wyznaczonego terminu, jest �wolna� od umowy. W razie
gdyosoba trzeciawwyniku tej umowynabywaprawo lubzostaje zwolniona
od obowi¹zku, stosuje siê odpowiednio przepisy o ochronie osób, które
w dobrej wierze dokona³y czynno�ci prawnej z osob¹ nieuprawnion¹ do
rozporz¹dzania prawem (art. 38). Jednak¿e jednostronna czynno�æ praw-
na dokonana bez wymaganej zgody drugiego ma³¿onka jest ex lege nie-
wa¿na.
W przypadku gdy jeden z ma³¿onków odmawia zgody wymaganej do

dokonania czynno�ci albo je¿eli porozumienie z nim napotyka trudne do
przezwyciê¿enia przeszkody, drugi ma³¿onek mo¿e zwróciæ siê do s¹du
o zezwolenie na dokonanie czynno�ci. Zostanie ono udzielone wówczas,
je¿eli dokonania czynno�ci wymaga dobro rodziny.
Z wa¿nych powodów s¹d mo¿e na ¿¹danie jednego z ma³¿onków

pozbawiæ drugiego samodzielnego zarz¹du maj¹tkiem wspólnym. S¹d
mo¿e tak¿e postanowiæ, ¿e na dokonanie czynno�ci wymienionych w art.
37 § 1 wmiejsce zgody ma³¿onka bêdzie potrzebne zezwolenie s¹du. Oba
postanowienia mog¹ byæ uchylone w razie zmiany okoliczno�ci ich
podejmowania.
Udzielenie zezwolenia na dokonanie czynno�ci, do której potrzebna jest

zgoda drugiego ma³¿onka lub której drugi ma³¿onek siê sprzeciwi³, mo¿e

37 Dz.U. Nr 64, poz. 592.
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nast¹piæ dopiero po umo¿liwieniu z³o¿enia wyja�nieñ ma³¿onkowi wnio-
skodawcy, chyba ¿e jego wys³uchanie nie jest mo¿liwe lub celowe (art.
565 § 1 k.p.c.).

Prawa wierzycieli

Inaczej ukszta³towano prawa wierzycieli do zaspokojenia zobowi¹zañ
ma³¿onków. Przepisy zosta³y opracowane bardziej szczegó³owo, uwzglêd-
niaj¹c kwestie podnoszone w doktrynie. Regulacje w tym zakresie zosta³y
zawarte w art. 41-42, wwyniku zmodyfikowania dotychczasowych zasad.
Przewiduj¹ one nastêpuj¹ce sytuacje:
1. je¿elima³¿onek zaci¹gn¹³ zobowi¹zanie za zgod¹drugiegoma³¿onka,

wierzyciel mo¿e ¿¹daæ zaspokojenia tak¿e z maj¹tku wspólnego,
2. je¿elima³¿onek zaci¹gn¹³ zobowi¹zanie bez zgodyalbo zobowi¹zanie

jednego z ma³¿onków nie wynika z czynno�ci prawnej � wierzyciel mo¿e
¿¹daæ zaspokojenia z maj¹tku osobistego d³u¿nika, z wynagrodzenia za
pracê lub z dochodówd³u¿nika z innej dzia³alno�ci zarobkowej, jak równie¿
z korzy�ci uzyskanych z prawa autorskiego i prawa pokrewnego, prawa
w³asno�ci przemys³owej oraz innych praw twórcy, a je¿eli wierzytelno�æ
powsta³a z tytu³u prowadzenia przedsiêbiorstwa � tak¿e z przedmiotów
maj¹tkowych wchodz¹cych w jego sk³ad,
3. je¿eli wierzytelno�æ powsta³a przed powstaniem wspólno�ci lub

dotyczymaj¹tku osobistego jednego zma³¿onków, wierzyciel mo¿e ¿¹daæ
zaspokojenia z maj¹tku osobistego d³u¿nika, z wynagrodzenia za pracê
lub z dochodów uzyskanych przez d³u¿nika z innej dzia³alno�ci zarob-
kowej, jak równie¿ z korzy�ci uzyskanych z jego praw wymienionych
w art. 3 pkt 9.
Wierzyciel ma³¿onka nie mo¿e jednak w czasie trwania wspólno�ci

ustawowej ¿¹daæ zaspokojenia z udzia³u, który w razie ustania wspólno�ci
przypadnie temu ma³¿onkowi w maj¹tku wspólnym lub w poszczegól-
nych przedmiotach nale¿¹cych do tego maj¹tku.
Znacznie zmodyfikowane zosta³y zasady postêpowania egzekucyjnego

wobec ma³¿onków. Aktualnie tytu³ wykonawczy wystawiony przeciwko
d³u¿nikowi pozostaj¹cemu w zwi¹zku ma³¿eñskim jest podstaw¹ do
prowadzenia egzekucji nie tylko zmaj¹tku osobistego d³u¿nika, lecz tak¿e
z pobranego przez niego wynagrodzenia za pracê lub dochodów uzyska-
nych z innej dzia³alno�ci zarobkowej oraz z korzy�ci uzyskanych z jego
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praw autorskich i praw pokrewnych, praw w³asno�ci przemys³owej oraz
innych praw twórcy (art. 7761 k.p.c.).
Zawarcie umowy maj¹tkowej ma³¿eñskiej rozszerzaj¹cej wspólno�æ

maj¹tkow¹ nie wy³¹cza prowadzenia egzekucji z tych sk³adników ma-
j¹tku, które nale¿a³yby do maj¹tku osobistego d³u¿nika, gdyby umowy
takiej nie zawarto. Nie wy³¹cza to jednak obrony d³u¿nika i jegoma³¿onka
w drodze powództw przeciwegzekucyjnych, je¿eli umowa maj¹tkowa
ma³¿eñska by³a skuteczna wobec wierzycieli. Przepisy te stosuje siê od-
powiednio, gdy egzekucja jest prowadzona na podstawie samego tytu³u
egzekucyjnego.
Tytu³owi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostaj¹cej

w zwi¹zku ma³¿eñskim s¹d nada klauzulê wykonalno�ci tak¿e przeciwko
jejma³¿onkowi,zograniczeniemjegoodpowiedzialno�cidomaj¹tkuobjêtego
wspólno�ci¹ maj¹tkow¹. Nast¹pi to wówczas, gdy wierzyciel wyka¿e
dokumentem urzêdowym lub prywatnym, ¿e stwierdzona tytu³em egze-
kucyjnym wierzytelno�æ powsta³a z czynno�ci prawnej za zgod¹ ma³¿on-
ka d³u¿nika. Zawarcie umowy maj¹tkowej ma³¿eñskiej nie stanowi prze-
szkody nadania klauzuli wykonalno�ci oraz prowadzenia na podstawie
tego tytu³u wykonawczego egzekucji do tych sk³adników, które nale¿a-
³yby do maj¹tku wspólnego, gdyby umowy maj¹tkowej nie zawarto.

Udzia³y w maj¹tku wspólnym

Wmy�l art. 43 § 1 oboje ma³¿onkowie maj¹ równe udzia³y w maj¹tku
wspólnym. Z wa¿nych powodów ka¿dy z nich mo¿e ¿¹daæ ustalenia
udzia³ów w tym maj¹tku, z uwzglêdnieniem stopnia przyczynienia siê do
jego powstania. Spadkobiercyma³¿onkamog¹wyst¹piæ z takim ¿¹daniem
tylko wtedy, gdy spadkodawca wytoczy³ powództwo o uniewa¿nienie
ma³¿eñstwa, rozwód lub o separacjê. Przy ocenie stopnia przyczynienia
siê do powstania maj¹tku wspólnego uwzglêdnia siê tak¿e nak³ad osobisty
pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domo-
wym.
Przypodzialemaj¹tkuwspólnegoka¿dyzma³¿onkówpowinien zwróciæ

wydatki i nak³adypoczynionezmaj¹tkuwspólnegona jegomaj¹tekosobisty,
z wyj¹tkiem nak³adów koniecznych na przedmioty maj¹tkowe przyno-
sz¹ce dochód.Niemo¿e ¿¹daæ ich zwrotu, je¿eli zosta³y zu¿yte na potrzeby
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rodziny, chyba ¿e zwiêkszy³y warto�æ maj¹tku w chwili ustania wspól-
no�ci.
Zgodnie z dyspozycj¹ art. 46, w sprawach nieunormowanych od

chwili ustania wspólno�ci ustawowej do podzia³u tego maj¹tku stosuje
siê odpowiednio przepisy o wspólno�ci maj¹tku spadkowego i o dziale
spadku.

Umowne ustroje maj¹tkowe

Umowa maj¹tkowa ma³¿eñska jest samodzieln¹ instytucj¹ kodeksu
rodzinnego i opiekuñczego, reguluj¹c¹ przysz³y ustrójmaj¹tkowyma³¿on-
ków. Nie maj¹ do niej zastosowania przepisy dotycz¹ce przeniesienia
w³asno�ci nieruchomo�ci (art. 157 § 1 k.c.) oraz inne ograniczenia
ustawowe. Tre�æ umowy powinna zawieraæ istotê umowy maj¹tkowej
ma³¿eñskiej, okre�laj¹c¹ zakres regulacji wzajemnych prawmaj¹tkowych.
Umowa jest skuteczna z chwil¹ jej zawarcia i nie mo¿e dzia³aæ wstecz.
W pozytywnych normach prawnych nie ma przeszkód do sporz¹dzenia
w jednym akcie notarialnym zarówno umowy o rozdzielno�cimaj¹tkowej,
jak równie¿ podzia³u maj¹tku oraz rozliczenia dorobków. Mimo to, ze
wzglêdów metodycznych i przejrzysto�ci sporz¹dzonej czynno�ci oraz
charakteru obu czynno�ci traktuj¹cych o ró¿nych instytucjach prawa
rodzinnego, wskazane jest sporz¹dzanie odrêbnych umów. Inne zasady
obowi¹zuj¹ przy przywróceniu wspólno�ci ustawowej. W takim wypad-
ku mo¿na zgodziæ siê z pogl¹dem zawartym w postanowieniu z dnia 3
lipca 1975 r. III CRN 120/7538, w którym S¹d Najwy¿szy dopu�ci³ mo¿-
liwo�æ zamieszczenia w akcie notarialnym, zawieraj¹cym inn¹ czynno�æ
prawn¹, o�wiadczenia o przywróceniu wspólno�ci ustawowej.
Generalnie zmodyfikowano rozdzia³y II i trzeci dzia³u III, wprowa-

dzaj¹c wspólno�æ maj¹tkow¹ i rozdzielno�æ maj¹tkow¹, a tak¿e przymu-
sowy ustrój maj¹tkowy. Nadal ma³¿onkowie mog¹ na zasadzie art. 47
§ 1 zawrzeæ umowê w formie aktu notarialnego, na podstawie której
wspólno�æ ustawow¹ rozszerz¹ lub ogranicz¹ albo te¿ ustanowi¹ rozdziel-
no�æ maj¹tkow¹ lub rozdzielno�æ maj¹tkow¹ z wyrównaniem dorobków.
Umowa taka mo¿e byæ sporz¹dzona przed zawarciem ma³¿eñstwa. Sku-
teczno�æ umów przedma³¿eñskich nastêpuje z chwil¹ zawarcia ma³¿eñ-

38 OSPiKA 1979, poz. 71.
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stwa. Zawarcie umowy z ma³oletnim, niemaj¹cym zdolno�ci do czyn-
no�ci prawnych z powodu nieosi¹gniêcia wieku, jest mo¿liwe z zastrze-
¿eniem jej potwierdzenia z chwil¹ osi¹gniêcia pe³nej zdolno�ci do czyn-
no�ci prawnych lub z chwil¹ zawarcia ma³¿eñstwa (art. 63 § 2 k.c.).
Zezwolenie w³adzy opiekuñczej bêdzie konieczne, je¿eli wspólno�æ usta-
wowa zostanie rozszerzona i umow¹ bêd¹ objête sk³adniki maj¹tkowe
ma³oletniego (art. 101 § 1).
Umowy mog¹ byæ zmienione lub rozwi¹zane w formie aktu notarial-

nego. Rozwi¹zanie umowy nie mo¿e nast¹piæ z moc¹ wsteczn¹. Sku-
teczno�æ zmiany umowy nast¹pi wówczas, gdy zostan¹ o tym powia-
domione osoby trzecie. Ma³¿onek mo¿e powo³ywaæ siê wobec innych
osób na tê umowê, ale tylko wtedy, gdy zawarcie jej oraz rodzaj by³y
tym osobom wiadome. Rozwi¹zanie jej w czasie trwania ma³¿eñstwa
powoduje powstanie miêdzy ma³¿onkami wspólno�ci ustawowej, chyba
¿e strony postanowi³y inaczej.

Wspólno�æ maj¹tkowa

W razie ustanowienia umow¹ wspólno�ci maj¹tkowej stosuje siê do
niej odpowiednio przepisy o wspólno�ci ustawowej. Przez umowê ma-
j¹tkow¹ ma³¿eñsk¹ nie mo¿na rozszerzyæ wspólno�ci na:
1) przedmioty maj¹tkowe, które przypadn¹ ma³¿onkowi z tytu³u

dziedziczenia, zapisu lub darowizny,
2) prawa maj¹tkowe ze wspólno�ci ³¹cznej, do których stosuj¹ siê

przepisy szczególne,
3) prawa niezbywalne, które mog¹ przys³ugiwaæ tylko jednej osobie,
4) wierzytelno�ci z tytu³u odszkodowania za uszkodzenie cia³a lub

wywo³anie rozstroju zdrowia, o ile nie wchodz¹ one do wspólno�ci usta-
wowej, jak równie¿ wierzytelno�ci z tytu³u zado�æuczynienia za doznan¹
krzywdê,
5) niewymagalne jeszcze wierzytelno�ci o wynagrodzenie za pracê

lub z tytu³u innej dzia³alno�ci zarobkowej ka¿dego z ma³¿onków.
W razie gdy wierzytelno�æ powsta³a przed rozszerzeniem wspólno�ci,

wierzyciel, którego d³u¿nikiem jest tylko jeden ma³¿onek, mo¿e ¿¹daæ
zaspokojenia tak¿e z tych przedmiotów maj¹tkowych, które nale¿a³yby
do maj¹tku osobistego d³u¿nika w razie niezawarcia umowy.
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Wprzypadku ustania wspólno�ci udzia³y ma³¿onków s¹ równe, chyba
¿e umowa maj¹tkowa ma³¿eñska stanowi inaczej.

Rozdzielno�æ maj¹tkowa

Ustanowienie umownej rozdzielno�ci maj¹tkowej powoduje, ¿e ka¿dy
zma³¿onkówzachowuje zarównomaj¹teknabytyprzed zawarciemumowy,
jak równie¿ nabyty pó�niej. Ka¿dy z ma³¿onków zachowuje samodziel-
no�æ w zarz¹dzaniu swoim maj¹tkiem (art. 511).

Rozdzielno�æ maj¹tkowa z wyrównaniem dorobków

Przepisy stwarzaj¹ mo¿liwo�æ ustanowienia rozdzielno�ci maj¹tkowej
z wyrównaniem dorobków, do których stosuje siê wówczas przepisy
o rozdzielno�ci maj¹tkowej. Dorobkiem ka¿dego z ma³¿onków w rozu-
mieniu art. 513 jest wzrost warto�ci jego maj¹tku po zawarciu umowy
maj¹tkowej.
Zasady zaliczeniawarto�cimaj¹tku do dorobku zosta³y bli¿ej okre�lone

w § 2 art. 513. Istnieje generalna zasada, ¿e dorobek oblicza siê wed³ug
stanu maj¹tku z chwili ustania rozdzielno�ci maj¹tkowej i wed³ug cen
z chwili rozliczenia. Z chwil¹ ustania rozdzielno�ci maj¹tkowejma³¿onek,
którego dorobek jestmniejszy od dorobku drugiegoma³¿onka,mo¿e ¿¹daæ
wyrównania jego przez zap³atê lub przeniesienia prawa.Wrazie zaistnienia
sporu rozstrzyga o tym s¹d.

Przymusowy ustrój maj¹tkowy

Zmieniono poprzednie zasady, przyjmuj¹c, ¿e z wa¿nych powodów
ka¿dy z ma³¿onków mo¿e ¿¹daæ ustanowienia przez s¹d rozdzielno�ci
maj¹tkowej. Powstaje ona z dniem oznaczonym w wyroku. Jedynie
w wyj¹tkowych wypadkach s¹d mo¿e ustanowiæ rozdzielno�æ maj¹t-
kow¹ z dniem wcze�niejszym ni¿ dzieñ wytoczenia powództwa. Nast¹piæ
to mo¿e wtedy, je¿eli ma³¿onkowie ¿yli w roz³¹czeniu.
Rozszerzono zakres powstania rozdzielno�ci maj¹tkowej ex lege. Po-

stanowiono, ¿e powstaje ona w razie ubezw³asnowolnienia lub og³oszenia
upad³o�ci jednego z ma³¿onków.
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Uchylenie ubezw³asnowolnienia oraz umorzenie, ukoñczenie lub uchy-
lenie postêpowania upad³o�ciowego powoduje powstanie miêdzyma³¿on-
kami ustawowego ustroju maj¹tkowego.
Zmodyfikowano stosunkimaj¹tkowemiêdzyma³¿onkamiw razie orze-

czenia separacji. Recypowano zasadê, ¿e orzeczenie separacji powoduje
powstaniemiêdzy nimi rozdzielno�ci maj¹tkowej. Zniesienie za� separacji
skutkuje powstaniem miêdzy ma³¿onkami ustawowego ustroju maj¹tko-
wego. Jednak na zgodny wniosek ma³¿onków s¹d orzeka o utrzymaniu
miêdzy nimi rozdzielno�ci maj¹tkowej.

Wnioski koñcowe

Nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuñczego zreformowa³a do-
tychczasowy ustrój maj¹tkowy ma³¿eñski. Uwzglêdniono uwagi poczy-
nione w judykaturze i doktrynie. Wskazywa³y one na potrzebê ucywi-
lizowania niektórych instytucji i dostosowania ich do aktualnychwarunków
gospodarki rynkowej oraz na swobodê w podejmowaniu dzia³alno�ci go-
spodarczej przez ka¿dego z ma³¿onków. Zmieniono tak¿e krytykowane
zasady odpowiedzialno�ci za zobowi¹zania z niekorzy�ci¹ dla wierzycieli.
W �wietle powy¿szych ustaleñ nale¿y uznaæ, ¿e spe³ni³a ona oczekiwania
za� zmodyfikowane zasady ustroju maj¹tkowego ma³¿eñskiego odpowia-
daj¹ wspó³czesnym standardom europejskim i transformacji ustrojowej.


