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Na „plusika”
Jaki tryb postępowania będzie właściwy dla rozstrzygnięcia przez sąd o spo-
sobie lub wysokości wyrównania?
W doktrynie dominujący jest pogląd, wedle którego sprawy o wyrównanie 
dorobków sąd rozpoznaje w postępowaniu procesowym11.

Ustawodawca wskazuje również, że z ważnych powodów każdy z małżon-
ków może żądać zmniejszenia obowiązku wyrównania dorobków, nie wska-
zując jednak co pod pojęciem „ważnych powodów” należy rozumieć.

Na „plusika”
Do ważnych powodów mogą być zaliczone np. naganna postawa jednego 
z małżonków, który z zawinionych przez siebie przyczyn nie wykorzystywał 
swoich możliwości zarobkowych, czy wręcz trwonił majątek12.

Artykuł 514 § 2 KRO zabezpiecza zatem przed nadużyciem prawa przez 
małżonka w sytuacji, gdy de facto wyrównanie dorobków jest nieuzasadnione.

W razie śmierci jednego z małżonków, wyrównanie dorobków następuje 
między jego spadkobiercami a małżonkiem pozostałym przy życiu (art. 515 
§ 1 KRO). Również spadkobiercy mogą wystąpić z żądaniem zmniejszenia 
obowiązku wyrównania dorobków, lecz tylko wtedy, gdy spadkodawca wy-
toczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił 
o orzeczenie separacji (art. 515 § 2 KRO). Powyższa regulacja jest analogiczna 
do art. 43 § 2 zd. 2 KRO, w którym ustawodawca odnosi się do żądania usta-
lenia nierównych udziałów w majątku wspólnym przez spadkobierców.

Umowne ustroje majątkowe

Rozdzielność majątkowa Rozdzielność majątkowa 
z wyrównaniem dorobkówWspólność majątkowa

11 Zob. T. Smyczyński, [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, t. 11, War-
szawa 2014, s. 512.
12 Zob. uzas. do projektu ustawy z 17.6.2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuń-
czy oraz niektórych innych ustaw, Druk sejmowy Nr 1566, http://orka.sejm.gov.pl.
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Sprawdź się!
Aby rozwiązać test wejdź na stronę www.testy-prawnicze.pl  
bądź zeskanuj kod:

Orzecznictwo
W orzecznictwie	opisano	charakter	małżeńskich	ustrojów	majątkowych	oraz	cel	i znaczenie	
umów	majątkowych.

Wyrok SN z 23.7.2014 r.,	V	CSK	488/13,	Legalis. Majątkowe ustroje małżeńskie stanowią 
specyficzną instytucję prawną organizującą funkcjonowanie małżonków względem siebie, 
a także względem osób trzecich w stosunkach majątkowych.

Wyrok SN z 9.9.2011 r.,	I CSK	616/10,	Legalis. Uregulowana w art. 47 § 1 KRO umowa 
majątkowa małżeńska ma charakter ustrojowy.

Postanowienie SN z 22.10.2009 r.,	III	CZP	67/09,	Legalis. Małżeńska umowa majątkowa 
stanowi podstawę umownego ustroju majątkowego małżonków. Jej celem jest ustalenie za-
sad, według których kształtować się mają wzajemne stosunki majątkowe małżonków.

Wyrok SN z 25.11.2003 r.,	II	CK	273/02,	Legalis. Celem małżeńskiej umowy majątkowej 
jest ustalenie zasad, według których kształtować się mają wzajemne stosunki majątkowe 
małżonków, a więc uregulowanie – w granicach dozwolonych przez prawo – istnienia i za-
kresu wspólności ustawowej (art. 47 § 1 KRO).
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Zagadnienie 07

Przymusowy ustrój majątkowy

Zapamiętaj:
	 Ustanowienia	przez	sąd	rozdzielności	majątkowej	może	żądać:
–	 każdy	z małżonków,	jeżeli	istnieją	ku temu	ważne	powody;
–	 wierzyciel	jednego	z małżonków,	jeżeli	uprawdopodobni,	że zaspokojenie	
wierzytelności	stwierdzonej	tytułem	wykonawczym	wymaga	dokonania	
podziału	majątku	wspólnego	małżonków.

	 Rozdzielność	majątkowa	powstaje	z dniem	oznaczonym	w wyroku,	który	
ją ustanawia,	jednakże	w wyjątkowych	wypadkach	sąd	może	ustanowić	
rozdzielność	majątkową	z dniem	wcześniejszym	niż	dzień	wytoczenia	
powództwa,	w szczególności	wtedy,	gdy	małżonkowie	żyli	w rozłączeniu.

	 Rozdzielność	majątkowa	powstaje	z mocy	prawa,	w razie	
ubezwłasnowolnienia	lub	ogłoszenia	upadłości	jednego	z małżonków.

	 Również	orzeczenie	separacji	powoduje	powstanie	między	małżonkami	
rozdzielności	majątkowej.

7.1. Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd
Przymusowy ustrój majątkowy powstaje między małżonkami z chwilą 

ustania wspólności majątkowej, na skutek orzeczenia sądu albo z mocy 
prawa.

Prawo żądania ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd usta
wodawca przyznaje małżonkom oraz wierzycielowi jednego z nich. W myśl 
przepisu art. 52 § 1 KRO z ważnych powodów każdy z małżonków może 
żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.
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Na „plusika”
Ustawodawca posłużył się ogólnym sformułowaniem, nie precyzując ani nie 
wskazując choćby przykładowo co – w świetle regulacji art. 52 § 1 KRO – 
może być uznane za „ważny powód”. Sięgając do dorobku judykatury można 
skonstruować przykładowy katalog zdarzeń lub sytuacji, które uznaje się 
za „ważne powody”. I tak też ustanowienie przez sąd rozdzielności mająt
kowej uzasadnia np.:
 pozostawanie małżonków w separacji faktycznej uniemożliwiającej im 

współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym1;
 fakt prowadzenia, a nawet sama możliwość prowadzenia egzekucji z ma

jątku wspólnego, jeżeli przemawia za tym dobro rodziny lub dobro współ
małżonka dłużnika2;

 trwonienie przez jednego z małżonków wspólnego majątku3;
 trwałe zerwanie wszelkich stosunków majątkowych oraz brak możliwości 

podejmowania wspólnych decyzji gospodarczych, będące konsekwencją 
uprzedniego ustania więzi rodzinnoprawnych między małżonkami4;

 dokonywanie przez małżonka czynności powodujących uszczerbek we wspól
nym majątku5.

W orzecznictwie wskazuje się także, że przez „ważne powody” można ro
zumieć nie tylko okoliczności natury majątkowej, ale również okoliczności 
stwarzające sytuację, w której wykonywanie zarządu przez każdego z mał
żonków ich wspólnym majątkiem jest niemożliwe lub w znacznym stopniu 
utrudnione6. Przez „ważne powody”, dające podstawę do zniesienia tej wspól
ności, przyjęło się – w doktrynie i w judykaturze – rozumieć wytworzenie się 
takiej sytuacji, która w konkretnych okolicznościach faktycznych wywołuje 
stan pociągający za sobą naruszenie lub poważne zagrożenie interesu mająt
kowego jednego z małżonków i z reguły także dobra rodziny7.

1 Zob. uzas. wyr. SN z 12.9.2000 r., III CKN 373/99, Legalis. Zob. też wyr. SN z 13.1.2000 r., 
II CKN 1070/98, Legalis; wyr. SN z 6.11.1972 r., III CRN 250/72, OSNC 1973, Nr 6, poz. 113.
2 Zob. teza wyr. SN z 15.10.1998 r., I CRN 228/95, Prok. i Pr. – wkł. 1999, Nr 3, s. 32.
3 Zob. uzas. wyr. SN z 8.12.1998 r., I CKN 906/97, Legalis; wyr. SN z 7.12.1994 r., I CRN 155/94, 
Legalis.
4 Zob. uzas. wyr. SN z 14.1.2005 r., III CK 112/04, Legalis.
5 Zob. uzas. wyr. SN z 6.11.1972 r., III CRN 250/72, OSNC 1973, Nr 6, poz. 113.
6 Ibidem.
7 Tak SN w wyr. z 31.1.2003 r., IV CKN 1710/00, Legalis. Zob. też wskazane w jego uzasadnieniu 
uchw. SN z 27.3.1972 r., III CZP 69/70, OSNCP 1973, Nr 2, poz. 20 oraz uchw. SN z 9.6.1976 r., 
III CZP 46/75, OSNCP 1976, Nr 9, poz. 184.
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Ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wie-
rzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wie
rzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału 
majątku wspólnego małżonków.

Kazus
Adam Nowak dysponuje nakazem zapłaty wydanym przez sąd rejonowy 
i opatrzonym klauzulą wykonalności, na mocy którego Paweł Kowalski zo
stał zobowiązany do zapłaty na jego rzecz kwoty 35 000 zł wraz z ustawo
wymi odsetkami od 1.3.2014 r. W oparciu o wyżej wskazany tytuł wykonaw
czy Adam Nowak wszczął przeciwko Pawłowi Kowalskiemu postępowanie 
egzekucyjne. Paweł Kowalski pozostaje w związku małżeńskim z Anną i wraz 
z żoną jest właścicielem – na zasadzie małżeńskiej wspólności ustawowej – 
nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Nierucho
mość ta obciążona jest hipoteką na kwotę 500 000 zł tytułem zabezpiecze
nia zaciągniętego przez małżonków kredytu w wysokości 300 000 zł. Paweł 
Kowalski spłaca zobowiązanie wobec banku regularnie, w kwocie 2500 zł 
miesięcznie. W ramach postępowania egzekucyjnego komornik zajął ww. 
nieruchomość i zawiadomił Adama Nowaka, że dalsze prowadzenie egzeku
cji z nieruchomości będzie możliwe po przedłożeniu klauzuli wykonalności 
przeciwko obojgu małżonkom. Jednocześnie poinformował go także, że egze
kucja z innych składników majątkowych dłużnika nie jest skuteczna.
Komornik prowadzi również egzekucję z wynagrodzenia za pracę Pawła Ko
walskiego, którego wysokość brutto wynosi 4000 zł miesięcznie. Jednak do tej 
pory udało się wyegzekwować jedynie 5200 zł. Z uwagi na brak innego ma
jątku mogącego podlegać egzekucji, egzekucja prowadzona jest wyłącznie 
z wynagrodzenia za pracę.
Adam Nowak postanowił więc wnieść do sądu powództwo o ustanowienie 
przez sąd rozdzielności majątkowej między małżonkami Pawłem i Anną Ko
walskimi. Co powinien wykazać Adam, by sąd uwzględnił jego powództwo?
Aby sąd uwzględnił powództwo Adama, ten musi wykazać istnienie stwier
dzonej tytułem wykonawczym wierzytelności w stosunku do Pawła Kowal
skiego, a także uprawdopodobnić, że zaspokojenie tej wierzytelności wymaga 
dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.
Zatem w pierwszej kolejności Adam powinien określić charakter przysłu
gującej mu wierzytelności, wskazując czy jej źródłem jest czynność prawna 
dokonana za zgodą małżonka, czy wierzytelność nie pochodzi z czynno
ści prawnej, czy może związana jest ona z prowadzeniem przedsiębiorstwa 
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wchodzącego w skład majątku wspólnego małżonków, czy może wynika 
ona z zobowiązania zaciągniętego przez Pawła Kowalskiego bez zgody jego 
żony. W sytuacji, gdy źródłem wierzytelności jest czynność prawna do
konana za zgodą drugiego małżonka powództwo zostanie oddalone jako 
bezzasadne, z uwagi na normę art. 41 § 1 KRO, według której wierzyciel 
może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków oraz 
normę art. 787 KPC nakazującą sądowi nadać tytułowi egzekucyjnemu 
wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim klauzulę 
wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego od
powiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wie
rzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona 
tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej do
konanej za zgodą małżonka dłużnika. Podobnie w sytuacji, gdy wierzytel
ność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa wchodzącego 
w skład majątku wspólnego małżonków. Zgodnie bowiem z treścią art. 7871 
KPC, tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej 
w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności przeciwko małżon
kowi dłużnika z ograniczeniem jego odpowiedzialności do przedsiębior
stwa wchodzącego w skład majątku wspólnego małżonków, jeżeli wierzyciel 
wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem 
egzekucyjnym wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przed
siębiorstwa.
Następnie Adam musi wykazać istnienie stwierdzonej tytułem wykonawczym 
wierzytelności w stosunku do Pawła Kowalskiego przedkładając wspomniany 
wyżej nakaz zapłaty.
Jak wskazuje się w doktrynie, zaspokojenie wierzytelności przysługującej 
od jednego z małżonków wymaga dokonania podziału majątku wspólnego 
wówczas, gdy nie ma możliwości zaspokojenia tej wierzytelności z ma
jątku osobistego dłużnika i składników majątku wspólnego małżonków 
wymienionych w art. 41 § 2 KRO (z wynagrodzenia za pracę lub z docho
dów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak rów
nież z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw 
własności przemysłowej i innych praw twórcy) oraz gdy brak jest podstaw 
do poszukiwania zaspokojenia z majątku wspólnego małżonków (brak pod
stawy do nadania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika 
z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością 
majątkową, na podstawie art. 787 i 7871 KPC), natomiast będzie możliwe 
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zaspokojenie z udziału w majątku wspólnym małżonków, który w wyniku 
podziału przypadnie temu z małżonków, który jest dłużnikiem8. W związku 
z tym Adam Nowak powinien wykazać, że prowadzona przez komornika 
egzekucja z wynagrodzenia za pracę nie jest efektywna i z uwagi na do
tychczas wyegzekwowaną kwotę nie prowadzi do zaspokojenia roszczenia 
wierzyciela, a także przedstawić pismo od komornika, w którym ten infor
muje Adama, że egzekucja z innych składników majątkowych dłużnika nie 
jest skuteczna. W dalszej kolejności konieczne jest uprawdopodobnienie, 
że zaspokojenie wierzytelności będzie możliwe z udziału w majątku wspól
nym, jaki przypadnie Pawłowi Kowalskiemu po podziale majątku. Dlatego 
też Adam musi uprawdopodobnić, że zaspokojenie jego wierzytelności na
stąpi – w skutek podziału majątku wspólnego – z samej nieruchomości, 
jeżeli jej własność przypadnie Pawłowi Kowalskiemu albo z sumy pienięż
nej otrzymanej przez dłużnika tytułem spłaty, gdy własność nieruchomości 
przypadnie żonie dłużnika – Annie. To na Adamie spoczywa ciężar dowodu 
(art. 6 KC) udowodnienia wartości nieruchomości i uprawdopodobnienia, 
że wartość nieruchomości jest wyższa od wartości jej obciążenia i to Adam 
musi uprawdopodobnić, że w wyniku podziału majątku wspólnego uzyska 
zaspokojenie swojej wierzytelności w większej części niż ma to miejsce w ra
mach prowadzonej egzekucji z wynagrodzenia za pracę. Celem powódz
twa z art. 52 § 1a KRO jest bowiem uzyskanie przez wierzyciela możliwo
ści zaspokojenia jego wierzytelności i może być ono uwzględnione tylko 
wówczas, gdy wierzyciel uprawdopodobni, że w wyniku podziału majątku 
wspólnego dłużnika i jego małżonka nastąpi chociażby częściowe zaspo
kojenie jego wierzytelności9. W przedmiotowej sprawie nie bez znaczenia 
pozostaje także fakt obciążenia nieruchomości hipoteką na zabezpieczenie 
zaciągniętego kredytu. Zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie wskazuje 
się, że przy szacowaniu składników majątku wspólnego należy uwzględnić 
obciążenia zmieniające rzeczywistą wartość tych składników, w szczegól
ności obciążenia o charakterze prawnorzeczowym, za które ponosi odpo
wiedzialność każdorazowy właściciel nieruchomości, zwłaszcza obciążenie 
hipoteką, co skutkuje tym, że wartość tych obciążeń odlicza się zarówno 
przy ustalaniu składników majątku wspólnego, jak i przy zaliczaniu wartości 

8 Zob. M. Sychowicz, [w:] K. Piasecki (red.), Komentarz do Kodeksu rodzinnego i opiekuńcze
go, Warszawa 2010, s. 344–345.
9 Zob. uzas. wyr. SO w Nowym Sączu z 15.10.2013 r., III Ca 464/13, http://www.orzeczenia.
ms.gov.pl.



7.1. Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd

103

przyznanej jednemu z małżonków nieruchomości na poczet przysługują
cego mu udziału w majątku wspólnym10.

Analizując orzecznictwo SN można wskazać pewne tezy mające znaczenie 
przy rozpoznawaniu spraw o ustanowienie rozdzielności majątkowej. I tak 
też warto podkreślić, że:
 przy rozstrzyganiu sprawy o zniesienie wspólności majątkowej nie może 

być pominięty wzgląd na interes osób trzecich, których dłużnikiem jest 
jeden z małżonków11;

 orzeczeniu o zniesieniu małżeńskiej wspólności ustawowej skutek wsteczny 
powinien być nadawany w sytuacjach rzadkich i wyjątkowych12;

 w sprawie o zniesienie wspólności ustawowej obowiązkiem sądu jest rów
nież zbadanie, czy powództwo nie zmierza do pokrzywdzenia wierzycieli 
jednego z małżonków13;

 rodzina korzystająca z dochodów związanych z działalnością gospodar
czą jednego ze współmałżonków musi też ponosić ujemne skutki takiej 
działalności, dlatego niepowodzenia współmałżonka w działalności go
spodarczej i zamiar uniemożliwienia wierzycielom egzekucji z majątku 
wspólnego nie mogą stanowić ważnego powodu do zniesienia wspólności 
majątkowej małżeńskiej w rozumieniu art. 52 § 1 KRO14;

 o zniesieniu wspólności majątkowej małżeńskiej ze skutkiem wstecznym 
sąd nie może orzec przy całkowitym pominięciu zagrożeń dla interesów 
osób trzecich15;

 zniesienie wspólności majątkowej z wcześniejszą datą zawsze może stwo
rzyć poważne potencjalne zagrożenie dla interesów wierzycieli małżon
ków, co wymaga od sądu wyrokującego zachowania dużej ostrożności 
oraz szczególnie starannego rozważenia interesów, z jednej strony rodziny, 
a z drugiej wierzycieli16.

10 Zob. J. Gajda, J. Ignatowicz, J. Pietrzykowski, K. Pietrzykowski, J. Winiarz, Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2003, s. 466; post. SN z 26.11.2009 r., III CZP 103/09, Le
galis; post. SN z 29.9.2004 r., II CK 538/03, http://www.sn.pl; post. SN z 5.10.2000 r., II CKN 
611/99, MoP 2001, Nr 2, s. 93.
11 Zob. wyr. SN z 15.10.1998 r., I CRN 228/95, Prok. i Pr. – wkł. 1999, Nr 3, s. 32.
12 Zob. wyr. SN z 3.2.1995 r., II CRN 162/94, OSNC 1995, z. 5, poz. 100.
13 Zob. wyr. SN z 24.5.1994 r., I CRN 50/94, OSNCP 1994, z. 12, poz. 246.
14 Zob. wyr. SN z 24.5.1994 r., I CRN 61/94, OSP 1995, z. 4, poz. 96.
15 Zob. wyr. SN z 11.1.1995 r., II CRN 148/95, OSNC 1995, z. 4, poz. 70.
16 Zob. wyr. SN z 24.5.1994 r., I CRN 50/94, OSNCP 1994, z. 12, poz. 246; wyr. SN z 22.11.1994 r., 
II CRN 131/94, OSNC 1995, z. 4, poz. 69; wyr. SN z 11.1.1995 r., II CRN 148/94, OSN 1995, z. 4, 
poz. 70; wyr. SN z 13.5.1997 r., III CKN 51/97, OSNC 1997, z. 12, poz. 194.
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Na „plusika”
Czy sąd orzekając o ustanowieniu rozdzielności majątkowej na podstawie 
art. 52 § 1 KRO może oprzeć rozstrzygnięcie uwzględniające powództwo 
wyłącznie na jego uznaniu lub przyznaniu okoliczności faktycznych?
Sąd, orzekając o ustanowieniu rozdzielności majątkowej na podstawie 
art. 52 § 1 KRO, nie może oprzeć rozstrzygnięcia uwzględniającego po
wództwo wyłącznie na jego uznaniu lub przyznaniu okoliczności faktycz
nych.
Zgodnie z normą art. 452 KPC w sprawach o ustanowienie rozdzielno
ści majątkowej między małżonkami stosuje się odpowiednio m.in. prze
pis art. 431 KPC, w świetle którego nie można oprzeć rozstrzygnięcia wy
łącznie na uznaniu powództwa lub przyznaniu okoliczności faktycznych. 
Na mocy art. 452 KPC odpowiednie zastosowanie znajduje także norma 
art. 441 KPC, która w powyższym przypadku nakłada na sąd obowiązek 
przeprowadzenia postępowania dowodowego w celu ustalenia przyczyn, 
które skłoniły stronę pozwaną do uznania powództwa. Jak słusznie wska
zuje się w orzecznictwie, materialnoprawną przesłanką uwzględnienia – 
na podstawie art. 52 § 1 KRO – powództwa o zniesienie wspólności ma
jątkowej, zarówno ustawowej, jak i umownej, jest wystąpienie ważnych 
powodów uzasadniających to żądanie. Ich wystąpienie musi jednak zostać 
zbadane i wykazane z uwzględnieniem całokształtu okoliczności stanu fak
tycznego17.

7.1.1. Dzień powstania rozdzielności majątkowej

Zasadą jest, że rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym 
w wyroku, który ją ustanawia. W przeciwieństwie jednak do umownej roz
dzielności majątkowej dopuszczalne jest – w wyjątkowych przypadkach – 
ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej z dniem wcześniejszym 
niż dzień wytoczenia powództwa. W szczególności ma to miejsce wów
czas, gdy małżonkowie żyli w rozłączeniu (art. 52 § 2 KRO). Jak wskazuje 
się w orzecznictwie, ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej mię
dzy małżonkami, którzy pozostawali we wspólności ustawowej lub umownej, 
z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa jest dopuszczalne 
w zasadzie tylko wtedy, gdy z powodu życia w rozłączeniu niemożliwe było 

17 Zob. uzas. wyr. SN z 8.10.1998 r., II CKU 50/98, Legalis.
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już w tym dniu ich współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym18. Orze
czenie zniesienia wspólności majątkowej nie może jednak nastąpić wcześniej 
niż w dniu, w którym aktualne staje się ustalenie istnienia ważnych powodów 
w rozumieniu art. 52 § 1 KRO19.

Kazus
Powód domagał się ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej 
z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, z uwagi na po
zostawanie stron od 1.3.2013 r. w separacji faktycznej, która to uniemoż
liwiała współdziałanie małżonków w zarządzie majątkiem wspólnym. Sąd 
rejonowy ustanowił rozdzielność majątkową między małżonkami z dniem 
1.4.2014 r. – tj. na dzień wytoczenia powództwa, nie oddalając jednak po
wództwa w pozostałej części. Od powyższego wyroku powód wniósł ape
lację, zaskarżając wyrok w części oznaczającej datę ustanowienia przez sąd 
rozdzielności majątkowej. Sąd okręgowy odrzucił apelację powoda podając 
w uzasadnieniu, że skarżącemu przysługiwał wniosek o uzupełnienie wy
roku, a nie apelacja, gdyż SR nie orzekł o całości żądania. Czy rozstrzygnię
cie SO było prawidłowe?
Rozstrzygnięcie SO nie było prawidłowe. Powyższe zagadnienie było wie
lokrotnie analizowane przez judykaturę. W orzecznictwie SN wskazuje się 
bezspornie, że orzeczenie przez sąd rozdzielności majątkowej z datą 
późniejszą niż data żądana pozwem i okoliczność, że sentencja wyda-
nego przez sąd orzeczenia nie zawiera wzmianki o oddaleniu powódz-
twa w pozostałej części nie stanowią przeszkody do zwalczania przez 
powoda rozstrzygnięcia w tym przedmiocie w drodze apelacji. Istota żą
dania wywiedzionego z art. 52 KRO sprzeciwia się uznaniu takiego wyroku 
za orzeczenie niezupełne, gdyż rozstrzygnięcie o ustaniu wspólności mająt
kowej z dniem późniejszym niż żądany przez stronę powodową nie jest rów
noznaczne z nieorzeczeniem o całości żądania. Sąd, orzekając o ustanowieniu 
rozdzielności majątkowej, obowiązany jest z urzędu oznaczyć dzień jej usta
nowienia. Tym samym zachodzą podstawy, by przyjąć, że wyrok ustanawia
jący rozdzielność majątkową z dniem późniejszym niż żądany przez powoda 
zawiera negatywne rozstrzygnięcie co do żądania ustanowienia rozdzielności 

18 Zob. teza wyr. SN z 11.12.2008 r., II CSK 371/08, OSNC 2009, Nr 12, poz. 171.
19 Zob. wyr. SN z 24.5.1995 r., I CKN 61/94, OSP 1995, Nr 4, poz. 96; wyr. SN z 7.12.2000 r., 
II CKN 401/00, Legalis.
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z datą wcześniejszą. W konsekwencji nie można uznać, że taki wyrok jest 
orzeczeniem niezupełnym20.
W takim razie przyjrzyjmy się teraz zarzutom, jakie przysługują skarżącemu.
Niewątpliwie będzie to zarzut naruszenia:
 art. 351 KPC poprzez błędne przyjęcie, że wyrok ustanawiający rozdziel

ność majątkową jest orzeczeniem niezupełnym;
 art. 373 w zw. z art. 370 i 367 § 1 KPC poprzez błędne przyjęcie, że zacho

dzą podstawy odrzucenia apelacji uzasadniane nieistnieniem rozstrzygnię
cia w przedmiocie żądania powoda o ustanowienie rozdzielności majątko
wej z dniem wcześniejszym od dnia wytoczenia powództwa.

7.1.2. Ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej 
a zawarcie umowy majątkowej przez małżonków

Rozważając kwestię dopuszczalności zawarcia umowy majątkowej przez 
małżonków po ustanowieniu przez sąd rozdzielności majątkowej należy od
różnić sytuację, w której rozdzielność ta została ustanowiona na żądanie jed
nego małżonka od przypadku, gdy podmiotem żądającym był wierzyciel.

Jeżeli rozdzielność majątkowa została ustanowiona na żądanie jed
nego z małżonków, nie ma przeszkód, aby małżonkowie zawarli małżeń
ską umowę majątkową. Powyższa regulacja – zawarta w art. 52 § 3 KRO 
– w pełni odpowiada idei prawa rodzinnego pozostawienia ustalań w kwe
stiach majątkowych woli i rozstrzygnięciu samych małżonków, traktując in
gerencję sądu jako ostateczność. Inaczej przedstawia się sprawa, gdy usta
nowienie rozdzielności majątkowej zostało dokonane przez sąd na wniosek 
wierzyciela jednego z małżonków. Wówczas mogą oni zawrzeć małżeńską 
umowę majątkową, ale dopiero po dokonaniu podziału majątku wspólnego 
lub po uzyskaniu przez wierzyciela zabezpieczenia, albo zaspokojenia wie
rzytelności, lub po upływie 3 lat od ustanowienia rozdzielności. Powyższa 
regulacja jest w pełni uzasadniona, gdyż ratio legis unormowania art. 52 § 1a 
jest ochrona interesu wierzyciela, który wymaga, aby zabezpieczenie zaspo
kojenia przysługującej mu wierzytelności nie zostało zniweczone następczą 
umową majątkową małżonków.

20 Podobnie uzas. post. SN z 13.7.1989 r., III CRN 155/89, Legalis. Zob. post. SN z 3.11.2010 r., 
V CZ 78/10, Legalis. Zob. też post. SN z 19.10.2001 r., I CZ 132/01, OSNC 2002, Nr 7–8, poz. 93; 
post. SN z 12.4.2007 r., III CZ 19/07, Legalis.



7.2. Powstanie rozdzielności majątkowej z mocy prawa

107

7.2. Powstanie rozdzielności majątkowej z mocy prawa
Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje sytuacje, w których rozdzielność 

majątkowa powstanie z mocy prawa, niezależnie od woli samych małżonków. 
Dzieje się tak w razie ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości jednego 
z małżonków (art. 53 § 1 KRO).

Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem ogłoszenia upadłości jednego 
z małżonków. Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności mająt
kowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego po
dział jest niedopuszczalny (art. 124 ust. 1 PrUp). Ponadto domniemywa się, 
że majątek wspólny powstały w okresie prowadzenia przedsiębiorstwa przez 
upadłego został nabyty ze środków pochodzących z dochodów tego przed
siębiorstwa (art. 124 ust. 4 PrUp).

Na „plusika”
Przepisy ustawy – Prawo upadłościowe modyfikują konsekwencje prawne 
ustania wspólności ustawowej. Po pierwsze, majątek wspólny małżonków 
wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny. Po drugie 
zaś, małżonek upadłego może jedynie dochodzić należności z tytułu udziału 
w majątku wspólnym zgłaszając tę wierzytelność sędziemukomisarzowi 
(art. 124 ust. 3 PrUp). Jak słusznie wskazuje się w orzecznictwie, docho
dzenie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym – ze względu 
na wyłączenie podziału majątku wspólnego – należy uznać za dopuszczalne 
jedynie w ramach i na potrzeby badania zgłoszonej sędziemukomisarzowi, 
w trybie art. 124 ust. 3 PrUp, wierzytelności małżonka upadłego obejmującej 
należność z tytułu udziału w majątku wspólnym. Za niedopuszczalne należy 
uznać rozporządzenie udziałem w majątku wspólnym, bądź udziałem w po
szczególnych jego składnikach należących do upadłego bądź jego małżonka 
albowiem w skład masy upadłości wchodzi „majątek wspólny” jako całość 
składników majątkowych wchodzących do tak określonej masy majątkowej, 
nie zaś udziały w tej masie majątkowej upadłego i jego małżonka21.

Do masy upadłości nie wchodzą natomiast przedmioty służące wyłącznie 
małżonkowi upadłego do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawo
dowej, choćby były objęte majątkową wspólnością małżeńską, z wyjątkiem 

21 Zob. uzas. post. SN z 7.11.2008 r., II CSK 317/08, http://www.sn.pl.
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przedmiotów majątkowych nabytych do majątku wspólnego w ciągu 
dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (art. 124 
ust. 5 PrUp).

Na „plusika”
W orzecznictwie SN wskazuje się, że użycie w art. 124 ust. 1 PrUp pojęcia 
„majątku wspólnego” oznacza, że do masy upadłości wchodzą wszystkie 
składniki majątku wspólnego, objętego wspólnością łączną w chwili ogłosze
nia upadłości i w takiej właśnie postaci. Ze względu na wejście tych skład
ników do masy upadłości z chwilą ogłoszenia upadłości nie następuje prze
kształcenie majątku wspólnego we wspólność o charakterze ułamkowym 
mimo ustania wspólności ustawowej. Masa upadłości, przy uwzględnieniu 
normy art. 124 ust. 1 PrUp, obejmuje nie tylko składniki należące do upa
dłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyte przez upadłego w toku postę
powania upadłościowego (art. 61 i 62 PrUp), ale także składniki wchodzące 
do majątku wspólnego upadłego i jego małżonka. Majątek ten nie obejmuje 
rzeczy i praw, które należą wyłącznie do majątku osobistego osoby trzeciej 
– małżonka upadłego. Dlatego nie można przyjąć, że są to składniki mienia 
nienależące do upadłego, o których jest mowa w art. 70 PrUp. Wyłączeniu 
z masy upadłości, na podstawie tego przepisu, podlegają jedynie przedmioty 
wchodzące w skład majątku osobistego małżonka upadłego albowiem te nie 
stanowią mienia upadłego, lecz należą wyłącznie do małżonka upadłego22.

W razie uchylenia ubezwłasnowolnienia, a także umorzenia, ukończenia 
lub uchylenia postępowania upadłościowego, między małżonkami powstaje 
ustawowy ustrój majątkowy (art. 53 § 2 KRO).

7.3. Rozdzielność majątkowa a orzeczenie separacji
Orzeczenie separacji między małżonkami skutkuje powstaniem ustroju 

rozdzielności majątkowej (art. 54 § 1 KRO). Skutek przewidziany w powyż
szym przepisie wywołuje orzeczenie wydane zarówno przez sąd polski, jak 
i sąd obcy, z zastrzeżeniem, że orzeczenie sądu obcego musi odpowiadać wy
danemu przez sąd polski orzeczeniu o separacji23.

22 Zob. uzas. post. SN z 7.11.2008 r., II CSK 317/08, Legalis.
23 Zob. uzas. wyr. SN z 28.5.2014 r., I CSK 330/13, OSNC 2015, Nr 4, poz. 50.
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Na „plusika”
Co w sytuacji, gdy między małżonkami przed orzeczeniem separacji istniał 
już umowny ustrój rozdzielności majątkowej?
W doktrynie wskazuje się, że orzeczenie separacji również w takim przy
padku wprowadza nowy ustrój majątkowy, który staje się odtąd ustrojem 
niedopuszczającym zmiany, skutecznym erga omnes i znajdującym swe źró
dło w ustawie24.
Rozważmy zatem inną sytuację. Małżonkowie pozostają w ustroju wspólno
ści ustawowej, jednak w wyniku orzeczenia ubezwłasnowolnienia jednego 
z nich powstaje z mocy prawa ustrój rozdzielności majątkowej. Następnie 
między małżonkami sąd orzeka separację. Krótko po uprawomocnieniu się 
orzeczenia sądu ws. separacji sąd uchyla ubezwłasnowolnienie małżonka. 
Czy powyższe zdarzenie ma wpływ na sytuację prawnomajątkową istniejącą 
między małżonkami?
Pomimo uchylenia ubezwłasnowolnienia między małżonkami nadal obowią
zuje ustrój rozdzielności majątkowej, oparty na podstawie prawnej wynika
jącej z art. 54 § 1 KRO25.

Z chwilą zniesienia separacji powstaje między małżonkami ustawowy 
ustrój majątkowy, jednak na zgodny wniosek małżonków sąd orzeka o utrzy
maniu między małżonkami rozdzielności majątkowej (art. 54 § 2 KRO).

24 Zob. P. Kasprzyk, Separacja prawna małżonków, Lublin 2003, s. 237–238 oraz B. Wiśniew-
ska, Glosa do orzeczenia SO z dnia 19 grudnia 2003 r., VIII CZ 595/03, Pr. Bank. 2004, Nr 3, 
s. 14–18. Odmiennie zdaje się twierdzić J. Gajda, którego zdaniem, jeżeli istniała rozdzielność 
czy z mocy ustawy (art. 53 KRO), orzeczenia sądu (art. 52 KRO), czy wreszcie na podstawie 
intercyzy, to przepis art. 54 § 1 KRO nie znajduje zastosowania – zob. J. Gajda, [w:] K. Pietrzy-
kowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 531.
25 W doktrynie wskazuje się, że ustroje majątkowe powstające w wyniku separacji oraz ubez
własnowolnienia i  upadłości wyróżniają się tymi samymi podstawowymi cechami, więc na
leżałoby przyjąć, że ustrój właściwy dla separacji nie wyłączy ustroju, który powstał wskutek 
ubezwłasnowolnienia bądź upadłości, lecz jedynie dotychczasowy ustrój zyska drugą lub także 
trzecią podstawę prawną, zatem art. 54 § 1 KRO staje się dodatkowym uzasadnieniem ustroju 
majątkowego, który powstał już z mocy art. 53 KRO, co w konsekwencji pozwala przyjąć, że je
żeli jedna z przesłanek ustroju ustanie (np. zostanie zniesiona separacja), ustrój rozdzielności 
nie przestaje obowiązywać, gdyż istnieje on na podstawie pozostałych przepisów – zob. A. Syl-
westrzak, [w:] H. Dolecki, T. Sokołowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, War
szawa 2013, s. 371.
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Orzecznictwo
Judykatura	stoi	na stanowisku,	że zastosowanie	art. 5 KC	w procesie	o ustanowienie	rozdziel-
ności	majątkowej	jest	dopuszczalne.

Wyrok SN z 4.4.2014 r.,	II	CSK	387/13,	OSNC	2015,	Nr 4,	poz. 46.	Należy dopuścić, 
w drodze wyjątku, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, możliwość zastosowania prze-
widzianej w art. 5 KC konstrukcji nadużycia prawa w sprawach, w których wierzyciel jednego 
z małżonków dochodzi na podstawie art. 52 § 1a KRO w sprawie przeciwko obojgu małżon-
kom ustanowienia między nimi rozdzielności majątkowej.

Wyrok SN z 8.5.2003 r.,	II	CKN	78/01,	Izba	Cywilna	2004,	Nr 3,	s. 36.	Trzeba zwró-
cić uwagę, że kwestia dobra rodziny, lub drugiego małżonka, może być brana pod uwagę 
jako przesłanka, czy w okolicznościach sprawy możliwe jest w ogóle zniesienie wspólności. 
Wzgląd na dobro rodziny lub drugiego małżonka może stanowić – na podstawie art. 5 KC 
– podstawę do oddalenia powództwa w całości bądź co do żądania oznaczenia daty wcze-
śniejszej niż data orzekania.

Wyrok SN z 17.9.1999 r.,	I CKN	129/99,	Prok.	i Pr.	–	wkł.	2000,	Nr 1,	s. 38. Wina mał-
żonka żądającego zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej oraz wzgląd na dobro ro-
dziny lub pozwanego małżonka powinny być brane pod uwagę jedynie przy ocenie żądania 
zniesienia z punktu widzenia zasad współżycia społecznego (art. 5 KC). Oddalenie powódz-
twa z uwagi na wspomniane okoliczności może zatem nastąpić tylko zupełnie wyjątkowo, 
gdy wystąpienie z żądaniem zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej ma w danych 
okolicznościach znamiona nadużycia prawa.
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