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SĄDU REJONOWEGO W GOSTYNINIE – WYDZIAŁ 
KSIĄG WIECZYSTYCH Z 31 STYCZNIA 2014 R.

1. Stan faktyczny w sprawie

W roku 2010 małżonkowie X (oboje posiadający obywatelstwo polskie, zaś na 
stałe zamieszkali we Wiedniu) zawarli w formie austriackiej, podniesionej przed no-
tariuszem do rangi austriackiego aktu notarialnego, umowę, w której m.in. dokonali 
podziału ich majątku wspólnego nieruchomego położonego w Austrii oraz w Polsce, 
m.in. w taki sposób, że Pan X przeniósł całe przysługujące mu udziały w położonej 
w Polsce nieruchomości (w dziale II księgi wieczystej wpisanej na wspólność ma-
jątkową małżeńską państwa X) na rzecz swojej żony.

W roku 2013 Pani X wniosła, aby na podstawie opisanego wyżej, przedłożonego 
austriackiego aktu notarialnego, Sąd Rejonowy w Gostyninie, prowadzący księgę 
wieczystą dla przedmiotowej nieruchomości, dokonał wpisu własności na jej rzecz.

Sąd jednakże odmówił wpisu1, uzasadniając, iż nie mogło dojść do przeniesie-
nia własności udziałów na jej rzecz, ponieważ nie doszło jego zdaniem do ustania 
wspólności majątkowej małżeńskiej, zaś żaden z małżonków nie może w czasie trwa-
nia wspólności ustawowej rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzenia 

1 Postanowienie Sądu Rejonowego IV Wydział KW w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2014 r., 
DZKW/PL1G/[utajnienie aut.]/13.
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udziałem2, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym 
lub poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku. Wydaje się jednak, 
że pomimo zasadniczo trafnej analizy dokonanej przez sąd, wskutek błędnej kwali-
fikacji obowiązującego pomiędzy małżonkami ustroju majątkowego, odmowa wpisu 
nie była zasadna. Kwestii tej warto poświęcić krótką refleksję.

2. Zagadnienia prawne wyłaniające się w toku przeprowadzonego
rozumowania sądu

Aby wykazać skuteczność dokonanej czynności oraz zasadność jej wpisu, należy 
rozważyć jej aspekty formalno- i materialnoprawne, a na wstępie ustalić moc dowo-
dową urzędowego dokumentu zagranicznego stanowiącego podstawę wpisu.

Pani X, wnioskując o wpis, przedłożyła zagraniczny dokument urzędowy w for-
mie notarialnej. Dokument ten dotyczy przeniesienia własności nieruchomości, tym 
samym mogłoby się wydawać, że jego moc dowodowa nie jest ustawowo równa 
mocy dowodowej dokumentu krajowego. Zgodnie z art. 1138 k.p.c. dla wyrównania 
mocy dowodowej tego typu dokumentów niezbędne jest ich zalegalizowanie przed 
konsulem lub zgodnie z art. 3 zdanie drugie Konwencji haskiej odpowiednie (sto-
sowane w sytuacjach, gdy prawo krajowe wymaga legalizacji) opatrzenie klauzulą 
apostille z Konwencji haskiej (Austria jest, podobnie jak Polska, stroną Konwencji 
haskiej o zniesieniu uwierzytelniania zagranicznych dokumentów urzędowych3). 

Mimo że dokument nie posiadał klauzuli apostille, sąd rejonowy nie podniósł 
wymogu opatrzenia dokumentu taką klauzulą. Należy podkreślić w tym miejscu 
całkowitą prawidłowość postępowania sądu. Austria i Polska są bowiem stronami 
dwustronnej umowy o wzajemnych stosunkach w sprawach z zakresu prawa cywil-
nego oraz o dokumentach4, która to umowa w art. 56 (zatytułowanym: „zwolnienie 
od uwierzytelnienia”) jednoznacznie stanowi:

„1. Dokumenty, sporządzone lub zaprotokołowane przez sądy lub organy admini-
stracji jednej Umawiającej się Strony w granicach ich właściwości, nie wymagają do 
użycia na obszarze drugiej Umawiającej się Strony uwierzytelnienia przez nadrzędne 
organy ani przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne, jeżeli są 
opatrzone podpisem i pieczęcią urzędową.

2. Postanowienia ustępu 1 stosuje się również do dokumentów sporządzonych 
lub zaprotokołowanych na obszarze jednej z Umawiających się Stron przez osoby 
zaufania publicznego.

3. Dokumenty prywatne z podpisem uwierzytelnionym przez państwowe biuro 
notarialne w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, notariusza publicznego w Repub-
lice Austrii albo przez sąd lub inny właściwy organ jednej Umawiającej się Strony 

2 Rzeczywiście w treści umowy pomiędzy państwem X była mowa o darowaniu całych przysłu-
gujących Panu X udziałów, ten zaś zdaniem sądu nie posiadał udziałów w nieruchomości w chwili 
dokonania darowizny. Darowizna natomiast nie mogła być zakwalifikowana jako dokonana z ma-
jątku wspólnego małżonków na majątek osobisty, nie wynikało to bowiem wyraźnie z jej treści.

3 Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938.
4 Dz. U. z 1974 r. Nr 6, poz. 33 ze zm.
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nie wymagają dalszego uwierzytelniania do użycia na obszarze drugiej Umawiającej 
się Strony”.

Natomiast zgodnie z art. 3 zdanie drugie Konwencji haskiej5 nie można wymagać 
w austriacko-polskim obrocie prawnym jakichkolwiek klauzul uwierzytelniających. 
Tym samym sąd rejonowy postąpił w sposób jednoznacznie poprawny, dopuszczając 
przedłożone dokumenty zagraniczne, wystawione w Austrii, jako dowody w postę-
powaniu. Nie ulega także wątpliwości, że z punktu widzenia formy czynności rozu-
mowanie sądu rejonowego cechuje całkowita poprawność. Sąd rejonowy bowiem 
słusznie przyjął, że dokument, o którym mowa, mógł stanowić podstawę wpisu w za-
kresie odzwierciedlonej w jego treści czynności rozporządzającej. Prawo właściwe 
dla formy czynności rozporządzającej, obowiązujące w czasie dokonania czynności, 
należało ustalić zgodnie z pozostającymi wówczas w mocy przepisami ustawy – Pra-
wo prywatne międzynarodowe z 1965 r.6 (ustawa ta obowiązywała jeszcze w chwili 
dokonania czynności w roku 2010 i ma zgodnie z regułami intertemporalnymi pełne 
i jedyne zastosowanie w sprawie)7. Skuteczność formalna czynności zagranicznej 
zdeterminowana była na bazie obowiązującego wówczas stanu prawnego przez art. 
12 p.p.m. z 1965 r., który wskazywał na pełną skuteczność czynności rozporządzają-
cej dokonanej w formie wynikającej z obcego prawa, właściwego z punktu widzenia 
miejsca dokonania czynności (lex loci actus). Orzecznictwo SN, wydane na bazie 
prawa prywatnego międzynarodowego z 1965 r., jednoznacznie wskazywało na sku-
teczność formalną tego typu czynności8.

W związku, jak wspomniano wyżej, ze zbytecznością opatrywania dokumentu 
klauzulą apostille sąd również postąpił całkowicie poprawnie, nie podnosząc ko-
nieczności oceny zgodności formalnej czynności zagranicznej z prawem austriackim. 
Zgodnie z uchwałą SN z dnia 13 kwietnia 2007 r.9 konieczność taka powstaje jedynie 
w przypadku opatrzenia dokumentów klauzulami apostille, zaś w przypadku doku-

5 Stanowiącym, iż: „czynność wymieniona w poprzednim ustępie [tj. opatrzenie dokumentu 
klauzulą apostille – P.Cz.] nie może być wymagana, gdy ustawy, inne przepisy prawne lub prak-
tyka obowiązująca w Państwie, w którym dokument jest przedłożony, lub umowa między dwoma 
lub większą liczbą Umawiających się Państw, zniosły lub uprościły legalizację lub zwolniły taki 
dokument z legalizacji”.

6 Ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 46, poz. 
290 ze zm.).

7 Tym samym w sprawie nie stosuje się postanowień ustawy – Prawo prywatne międzyna-
rodowe z 2011 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 432 ze zm.), która nota bene w sposób zupełnie odmienny 
uregulowała skuteczność formalnoprawną czynności rozporządzających dotyczących nierucho-
mości – ustawa ta odnosi się jednakże do czynności dokonanych po jej wejściu w życie (tj. po 
16 maja 2011 r.). Nota bene czynność pomiędzy małżonkami X, gdyby miała miejsce pod rządami 
nowej ustawy, musiałaby być oceniana formalnie w świetle art. 25 p.p.m. Skuteczność czynności 
rozporządzającej zależy od jej zgodności z prawem dla czynności tej właściwym (lex causae). 
W tym przypadku jednakże czynności dokonano w formie austriackiego aktu notarialnego, który 
wolno uznać za substytut polskiego aktu – należałoby więc również w takim przypadku podnosić 
skuteczność dokonanej darowizny.

8 Orzeczenie SN z 8 stycznia 2004 r., I CK 39/03, OSN 2005, nr 2, poz. 33, s. 78–81.
9 CZP 21/07, OSNC 2008, nr 3, poz. 34 – uchwała ta w pełni zachowała swoją aktualność po 

wejściu w życie nowego prawa prywatnego międzynarodowego w 2011 r.
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mentów, które klauzul ze względu na ich zakres przedmiotowy nie potrzebują, lub też 
zniesienie wszelkich wymogów uwierzytelniających następuje zgodnie z postanowie-
niami właściwej dwustronnej umowy o pomocy prawnej (jak to ma miejsce w anali-
zowanym przypadku), należy przyjąć domniemanie faktyczne co do zgodności formy 
czynności z prawem loci actus, jeżeli dokument sporządzony został w obecności 
miejscowego notariusza lub urzędnika administracji państwa obcego.

Aspekt materialnoprawny samej czynności nie wzbudza istotnych kontrowersji 
(przeniesienie własności jest jednoznacznie określone), natomiast wątpliwość sądu 
powstała w tym zakresie na gruncie skuteczności dokonanego rozporządzenia z – jak 
przyjął sąd – masy majątku wspólnego na majątek odrębny jednego z małżonków, 
tym bardziej że umowa wskazywała, iż Pan X dysponuje konkretnymi udziałami 
własnymi10. Sąd założył bowiem, że małżonkowie X w chwili dokonywania czyn-
ności darowizny byli we wspólności majątkowej, zaś dokonana czynność stanowiła 
darowiznę dokonaną wyłącznie przez Pana X – udziałami, których uprzednio nie 
wyodrębniono, do majątku osobistego Pani X.

3. Analiza zasadności wątpliwości sądu

By prawidłowo przyjrzeć się tej kwestii, należy na wstępie ustalić właściwość 
prawa w zakresie stosunków majątkowych małżeńskich. Aktem prawnym, który 
determinuje prawo właściwe dla stosunków majątkowych małżeńskich w opisanej 
sprawie jest ponownie wyłącznie dwustronna polsko-austriacka umowa o wzajem-
nych stosunkach w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz o dokumentach. Jej 
obowiązywanie wyłącza stosowanie krajowych ustaw kolizyjnych (prawo prywatne 
międzynarodowe) w zakresie jej obowiązywania (w tym w zakresie ustrojów mająt-
kowych małżeńskich). Artykuł 25 ust. 1 tej umowy stanowi, iż „osobiste i majątkowe 
stosunki prawne między małżonkami, będącymi obywatelami tej samej Umawiającej 
się Strony, ocenia się według prawa tej Strony”. Małżonkowie X mieli obywatelstwo 
polskie11, ich stosunki majątkowe podlegały więc jednoznacznie prawu polskiemu. 

10 Gdyby nie to szczegółowe uregulowanie umowy, sąd w zasadzie mógłby dokonać wpisu, 
powołując się choćby na orzeczenie SN z dnia 10 kwietnia 1991 r., III CZP 76/90, OSNC 1991, 
nr 10–12, poz. 117, OSP 1992, z. 1 poz. 2. Tu jednak założenie samodzielnego dysponowania wy-
odrębnionym udziałem nie dawało możliwości powołania się na orzecznictwo wskazujące, iż daro-
wiznę opisaną jako dokonaną pomiędzy małżonkami wewnątrz wspólności majątkowej małżeńskiej 
należy traktować jak darowiznę z majątku wspólnego małżonków na majątek osobisty jednego 
małżonka. Zasadne jest jednak postawienie pytania czy interpretacja zastosowana w miejscu tym 
przez sąd nie była zbyt restrykcyjna.

11 Gdyby państwo X nie byli oboje obywatelami polskimi, lecz przykładowo jedno z nich 
było obywatelem polskim, zaś drugie austriackim, ich stosunki majątkowe małżeńskie podlegała-
by prawu państwa strony (Austrii lub Polski) miejsca ich stałego pobytu (a w razie braku takiego 
w państwach stronach prawo miejsca ostatniego pobytu) – ergo, wobec ich zamieszkania w Austrii, 
prawu austriackiemu. Wówczas nie byłoby konieczne konstytuowanie rozdzielności w ich umowie 
małżeńskiej, jest to bowiem podstawowy małżeński ustrój majątkowy w Austrii. Abstrahować 
można w miejscu tym od nieco nieczytelnej możliwości dokonania ograniczonego wyboru prawa 
właściwego dla majątkowych umów małżeńskich, jaki pojawia się w art. 26 ust. 2 polsko-austria-
ckiej umowy o pomocy prawnej.
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Również w tej kwestii w pełni poprawnie sąd rejonowy przyjął więc, iż ustawo-
wym ustrojem właściwym dla ich stosunków majątkowych małżeńskich powinna 
być wspólność majątkowa w rozumieniu prawa polskiego. Przy tym prawo właściwe 
dla stosunków majątkowych małżeńskich nie musi determinować formy czynności 
majątkowych pomiędzy małżonkami – zgodnie z art. 26 ust. 3 umowy polsko-austria-
ckiej „majątkowa umowa małżeńska jest ważna co do formy, jeżeli forma ta odpo-
wiada prawu jednej z Umawiających się Stron lub prawu miejsca zawarcia umowy”, 
tym samym w analizowanym przypadku umowa tego typu jest ważna ze względu na 
zachowanie wymogów formalnych prawa austriackiego.

Sąd założył, że wspomniana umowa odnosi się jedynie do podziału majątku 
między małżonkami, nie zmieniając obowiązującego pomiędzy nimi ustroju mająt-
kowego. Tym samym sąd przyjął, że małżonek nie dysponował w chwili dokonania 
darowizny rzeczonymi udziałami, nieruchomość zaś objęta była wspólnością mająt-
kową małżeńską. Takie założenie sądu było jednakże mylne – sąd nie przypisał anali-
zowanej umowie między małżonkami pierwotnego jej skutku prawnego polegającego 
na wprowadzeniu rozdzielności majątkowej w ich stosunkach majątkowych małżeń-
skich. Tymczasem porozumienie to określało nie tylko podział majątku wspólnego, 
lecz również, już na wstępie, w gruncie rzeczy także postanawiało o wprowadzeniu 
ustroju majątkowego rozdzielności majątkowej. Punkt I zdanie drugie aktu notarial-
nego zawierającego porozumienie pomiędzy małżonkami X stanowił bowiem, iż: 
„Die Ehegatten nehmen vorerst von einer Scheidung Abstand, schließen jedoch zur 
Regelung der ehelichen Vermögensrecht nachstehende Trennungsvereinbarung”12.

Ponadto zauważyć należy, że ujęcie umowne zawarte w punkcie VI porozumie-
nia wynika ze specyfiki czynności zawartej przed austriackim notariuszem. Prawo 
austriackie cechuje zasadniczo utrzymywanie rozdzielności jako podstawowego 
ustroju majątkowego małżeńskiego13. Tym samym czynność określoną w pkt VI, 
nawet gdyby we wstępie porozumienia nie dookreślono (co jednakże miało miejsce) 
zakresu wprowadzanego reżimu majątkowego małżeńskiego pomiędzy stronami, 
należałoby być może postrzegać jako darowiznę dokonywaną z majątku wspólnego 
obojga małżonków na majątek indywidualny jednego małżonka.

Tym samym, moim zdaniem, sąd rejonowy, pomimo całkowicie poprawnej in-
terpretacji większości aspektów kolizyjnych, jak też dotyczących zakresu międzyna-
rodowej procedury cywilnej nakładających się na sprawę, nie do końca przekonująco 
ustalił zakres obowiązującego między stronami ustroju majątkowego małżeńskiego. 

12 „Małżonkowie powstrzymują się na razie od rozwodu, natomiast dla uregulowania ich praw 
majątkowych małżeńskich zawierają niniejsze porozumienie o rozdzielności” [tłum. P.Cz.]. Wydaje 
się, że pojęcie Trennung należy w tym przypadku interpretować jako synonim pojęcia Gütertren-
nung (rozdzielność dóbr majątkowych), choć przede wszystkim odpowiada ono pojęciu „separacji”. 
W kontekście jednak cytowanego zdania istotą tejże separacji wydaje się przede wszystkim roz-
dzielność majątkowa. W tym kontekście cytowanemu postanowieniu umowy pomiędzy stronami 
należałoby więc przypisać skutek w postaci ustanowienia ustroju rozdzielności majątkowej.

13 Zob. § 1237 austriackiego kodeksu cywilnego (ABGB): „Haben Eheleute über die Verwen-
dung ihres Vermögens keine besondere Übereinkunft getroffen, so behält jeder Ehegatte sein vori-
ges Eigentumsrecht, und auf das, was ein jeder Teil während der Ehe erwirbt, und auf was immer 
für eine Art überkommt, hat der andere, solange die Ehe besteht, keinen Anspruch“.
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Państwo X w pierwszej części swojej umowy ustanowili pomiędzy sobą rozdzielność 
majątkową, znosząc tym samym ustawową wspólność majątkową małżeńską, a w na-
stępnej kolejności Pan X rozporządził na rzecz Pani X przysługującym mu prawem 
własności części nieruchomości.

W chwili dokonania czynności darowizny Państwo X byli już w rozdzielności 
majątkowej małżeńskiej, czego sąd rejonowy nie dostrzegł14, tym samym skuteczne 
było dokonanie przeniesienia własności całych przysługujących Panu X udziałów 
na Panią X. Ponadto, nawet w hipotetycznym przypadku braku odniesienia odpo-
wiednich postanowień umowy majątkowej pomiędzy Państwem X do ich ustroju 
majątkowego małżeńskiego, niezasadne było ex cathedra negowanie skuteczności 
dokonanej czynności ze względu na wątpliwości co do ustroju majątkowego mał-
żeńskiego, biorąc pod uwagę specyfikę prawa miejsca dokonania czynności w tym 
względzie (ustawowa rozdzielność w Austrii). Niewątpliwym bowiem celem stron 
działających łącznie (nawet jeżeli ze względu na specyfikę legis fori ujęte to zostało 
w sposób dość mało czytelny15) było ustanowienie Pani X jedynym właścicielem 
rzeczy. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że sąd rejonowy powinien 
dokonać wpisu na rzecz Pani X zgodnie z treścią jej wniosku z 2013 r.
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some institutions in transactions can be provided differently and they can have different 
consequences in practice. Court decision analysed in this article is an example of the 
solution of the problems arising in bilateral agreement application.

14 Właściwie omyłka sądu wynikała nie tyle z nieprawidłowego toku interpretacji, nie można 
mu bowiem nic zarzucić, co z braku wystarczającej analizy treści przedłożonego mu dokumentu 
austriackiego wraz z jego tłumaczeniem. Sąd skupił się na zasadniczej czynności darowizny, nie 
analizując wstępnych części porozumienia.

15 A nawet podnosić można, że prawdopodobnie strony nie wzięły pod uwagę, że ich stosunki 
majątkowe w świetle prawa polskiego mogą kształtować się odmiennie niż w kształcie znanej im 
(z austriackiej rzeczywistości prawnej) rozdzielności majątkowej jako ustroju podstawowego. Stąd 
też samemu ukształtowaniu ustroju nie poświęcono wydaje się szczególnej uwagi, co „zemściło” 
się w postaci omawianego orzeczenia.


