Przedmowa
Niniejsza monografia podejmuje zagadnienie związane z nabyciem/objęciem
udziału/udziałów w spółce z o.o. przez jednego z małżonków za środki pochodzące
z ich majątku wspólnego. Dotyczy to przede wszystkim statusu własnościowego tych
udziałów – ich przynależenia do majątku wspólnego albo osobistego tego z małżonków,
który jest wspólnikiem w spółce i związanych z tym konsekwencji. W szczególności
zaś tych, które pojawiają się w przypadku ustania małżeńskiej wspólności ustawowej
i podziału majątku wspólnego. Problemy dają o sobie znać także w zakresie praktyki
zarządu udziałami, wykonywaniem praw korporacyjnych na gruncie KSH, a rozporządzaniem nimi na podstawie przepisów KRO. Wskazane kwestie teoretyczne i praktyczne budzą wiele kontrowersji, czego odzwierciedleniem są niejednolite wypowiedzi
doktryny i stanowiska judykatury. Ciągłe rozbieżności interpretacyjne i zróżnicowana
praktyka związana z wykonywaniem praw składających się na udział, bądź z rozporządzaniem udziałami należącymi do majątku wspólnego, wprowadza niepewność nie
tylko w stosunki majątkowe pomiędzy samymi małżonkami, ale przede wszystkim pomiędzy wspólnikiem spółki, którego udział objęty jest wspólnością majątkową małżeńską, a pozostałymi wspólnikami, także potencjalnymi nabywcami udziału.
Tytułowa problematyka wykracza poza ramy jednej dziedziny prawa, gdyż znajdują
tu zastosowanie przepisy zarówno Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jak i Kodeksu
spółek handlowych. Brak precyzyjnej oraz jednoznacznej regulacji sposobu powiązania
z małżonkami, pozostającymi w ustroju ustawowej wspólności majątkowej praw związanych z uczestnictwem w spółce z o.o., zdecydowanie wymaga dokonania pogłębionej
analizy tematu. W związku z tym jednym z założeń pracy jest uporządkowanie kwestii
związanych z przynależnością udziału w spółce do któregoś z majątków małżonków
wraz z przysługiwaniem statusu wspólnika powinno, które powinny zapewnić małżonkom i pozostałym wspólnikom większą przejrzystość ich sytuacji prawnej.
Monografia stanowi próbę swoistego rozdzielenia sfery zewnętrznej, obejmującej
stosunki pomiędzy spółką a wspólnikami, oraz sfery wewnętrznej, obejmującej stosunki
pomiędzy samymi małżonkami, wraz ze znalezieniem optymalnego systemowo interpretowania obowiązujących przepisów, które pomogłoby wspólnikom spółki z o.o. oraz
im małżonkom, po pierwsze, zakwalifikować nabyty/objęty udział za środki pochodzące z ich majątku wspólnego do któregoś z majątków małżonków. Po drugie, przyczyniłoby się do rozwiązania problemu z wykonywaniem uprawnień składających się
na udział, w tym z rozporządzaniem prawem udziałowym. Jednocześnie jednym z zamierzeń rozprawy jest wskazanie pewnych słabości aktualnie istniejących przepisów
wraz z ich oceną i wnioskami.
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Przedmowa
Istotą problemu, który zostanie podniesiony i poddany analizie w poszczególnych
rozdziałach, jest spojrzenie na prawo udziałowe jak na składnik majątku wspólnego od
momentu jego nabycia/objęcia przez jednego z małżonków, do chwili ustania wspólności majątkowej małżeńskiej ze wszystkimi jego konsekwencjami prawnymi.
W tym miejscu pragnę podziękować prof. dr. hab. Józefowi Frąckowiakowi za gotowość podjęcia dyskusji nad poruszanymi w pracy zagadnieniami oraz cenne uwagi
merytoryczne. Dziękuję również prof. dr. hab. Aleksandrowi Kappesowi za konstruktywną krytykę i sugestie, których wprowadzenie pomogło mi nadać ostateczny kształt
tej monografii.
Szczególnie podziękowania chciałam skierować w stronę moich bliskich za okazane
mi wsparcie i zrozumienie, które towarzyszyło mi przy pisaniu tej książki.
Warszawa, 18.10.2018 r.
Anna Szermach
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