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WSTĘP

La vie est ainsi introduite dans les régimes nuptiaux, 
la vie avec sa mobilité, sa diversité. 

Albert Aftalion

Zachowanie swobody w małżeńskich stosunkach majątkowych było jednym 
z głównych postulatów reform prawa małżeńskiego majątkowego na przełomie 
XIX i XX wieku. Możliwość kształtowania wzajemnych relacji przez małżon
ków była konsekwencją dopuszczalności zawierania małżeńskich umów mająt
kowych. Na początku XX wieku instytucja kontraktów małżeńskich była znana 
w zasadzie we wszystkich europejskich systemach prawnych. Nie wykształciło się 
jednak w nich jednolite pojęcie małżeńskiej umowy majątkowej1. Przyjmując za 
punkt odniesienia treść i funkcję tych kontraktów, wskazać można dwa zasadni
cze modele regulacji. 

1 Z prac o charakterze komparatystycznym na ten temat zob. w szczególności: E. -H. Kaden, 
Ehevertrag, [w: ] Rechtsvergleichendes Handwörterbuch für das Zivil- und Handelsrecht des In- und Aus
landes, Bd. 2, Berlin 1929, s. 733-757; H. E. Degl in, Le contrat de mariage en droit comparé et en 
droit international, Nancy 1883; 1. L o e b, The Legal Property Relations of Married Parties. A Study in 
Comparative Legislation, Columbia University Studies in History, Economics, and Public Law, vol. 13, 
New York 1901, s. 53-62; F. Scherrer, Der Ehevertrag. Eine Vergleichung des Schweizerischen Civil- 
gesetzbuches mit den Rechten des Deutschen Reiches, Oesterreichs und Frankreichs, Bern 1914, a w li
teraturze polskiej przede wszystkim A. D y o n i a k, Majątkowe prawo małżeńskie wybranych państw 
europejskich na tle prawa polskiego, Warszawa 1992, s. 11-131. Por. także idem, Pojęcie i ważność 
małżeńskiej umowy majątkowej, „Studia Prawnicze” 1983, z. 4; idem, Zakres swobody zawierania 
małżeńskich umów majątkowych, ich skuteczność i funkcjonowanie w praktyce społecznej, „Studia 
Prawnicze” 1984, z. 1-2; System prawa rodzinnego i opiekuńczego, red. S. Piątowski, Wroclaw i in. 
1985, s. 511 i nast. 

2 A. Lefebvre-Te i 11a rd, Introduction historique au droit des personnes et de la famille, Paris 
1996, s. 204. 

Pierwszy wywodził się z francuskiej tradycji prawnej, w której umowa małżeń
ska traktowana była w kategorii swoistego „paktu rodzinnego” (pacte de famille) - 
kontraktu o roli wykraczającej poza proste unormowanie reżimu majątkowego 
na czas trwania małżeństwa2. Mogła ona więc w szczególności określać również 
układ relacji majątkowych małżonków na przyszłość, w tym po rozwiązaniu mał
żeństwa, zawierać postanowienia dotyczące konkretnych przedmiotów majątko
wych, jak i przewidywać klauzule wpływające pośrednio na sytuację ekonomiczną 

https://doi.org/10.12797/9788376387734.01
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osób trzecich, a zwłaszcza dzieci i członków rodzin każdego z małżonków. Poję
cie „paktu rodzinnego” odpowiadało, co do istoty, rozpowszechnionemu w nauce 
niemieckiej określeniu Sippenvertrag1, z tym że w tym przypadku dodatkowym 
kryterium wyróżnienia był także szerszy zakres podmiotowy kontraktu, nieogra- 
niczający się jedynie do małżonków lub narzeczonych. 

3 Zob. F. K. Neubecker, Der Ehe- und Erbvetrag im internationalen Verkehr. Eine rechtsverglei
chende Studie im Gebiet des deutschen und ausländischen materiellen und internationalen Privatrechts, 
Leipzig 1914, s. 13 inast.; E. -H. Kaden, Ehevertrag..., s. 741-742. 

4 F. Kaspare k, Odezwa Komisji Prawniczej Akademji Umiejętności w Krakowie w przedmiocie 
zebrania prawa zwyczajowego, przysłów i wyrazów prawnych w Polsce, Kraków 1888. 

s Por. m.in. Zwyczaje spadkowe włościan w Polsce, cz. 1, Zwyczaje spadkowe włościan w woje
wództwach południowych, oprać. K. Kowalski, S. i K. Grzybowscy, K. Karpinie c, Warszawa 
1928; cz. 2, Zwyczaje spadkowe włościan w województwach poznańskiem, pomorskiem i na Górnym 
Śląsku, oprać. J. Górski, S. Kuczkowski, Warszawa 1929; cz. 3, Zwyczaje spadkowe włościan 
w województwach centralnych (B. Królestwo Polskie), oprać. J. Górski, W. Jaskłowski, ICKowal- 
ski, J. Wasilkowski, Warszawa 1929; cz. 4, Zwyczaje spadkowe włościan w czterech wojewódz
twach kresowych, oprać. A. Bobkowski, S. Muzykant, K. Petrusiewicz, W. Staniewicz, 
Warszawa 1929; K. Kowalski, Stosunki rodzinne i zwyczaje spadkowe włościan w latach 1775-1870 
w świetle tabuli prowincjonalnej cyrukułów lwowskiego i Samborskiego, Warszawa 1932.

6 W porównaniu do innych państw europejskich dorobek polskich historyków prawa jest w tej 
dziedzinie skromny. Szeroko zakrojone badania nad XIX- i XX-wieczną praktyką prawną prowadzi 
się od wielu lat zwłaszcza we Francji. Z inicjatywą stworzenia ośrodka badań ewolucji zachowań 
społecznych w aktach praktyki prawa prywatnego, głównie zaś w źródłach sądowych i notarialnych, 
wystąpił tam w 1969 r. Jean Maillet. Od tego czasu opublikowano kilkadziesiąt studiów i przyczyn
ków, w tym liczne dotyczące kontraktów małżeńskich.

Drugi sposób ujęcia tej instytucji wykształcił się w kręgu germańskiej kultury 
prawnej. Pojęcie małżeńskiej umowy majątkowej było tu węższe i obejmowało 
kontrakty regulujące wyłącznie zasady funkcjonowania ustroju majątkowego na 
czas trwania małżeństwa i zarządu majątkiem należącym do małżonków. Cho
dziło zatem o tzw. Gattenverträge, których kontrahentami mogli być wyłącznie 
małżonkowie lub nupturienci. 

Zróżnicowanie charakteru małżeńskich umów majątkowych miało swoje 
odbicie również w ustawodawstwie pozostającym w mocy w Polsce po odrodze
niu niepodległości państwa w 1918 r. Ówczesne prawo małżeńskie majątkowe, 
a zwłaszcza problematyka małżeńskich umów majątkowych, dość rzadko jest 
jednak przedmiotem zainteresowania historyków prawa. Niewiele wiadomo 
w szczególności o praktyce w zakresie zawierania kontraktów małżeńskich. Jej 
poznanie odgrywa kluczową rolę dla odtworzenia złożonych mechanizmów 
funkcjonowania prawa w określonych warunkach socjoekonomicznych. Umowy 
majątkowe nie tylko są cennym źródłem wiedzy o faktycznym układzie relacji 
w małżeństwie, lecz stanowią również odbicie nawyków i zwyczajów prawnych 
obecnych w społeczeństwie. Mimo że postulat podjęcia ich systematycznego opisu 
na ziemiach polskich pojawił się już w XIX wieku3 4, a w okresie międzywojennym 
rozpoczęto jego realizację przede wszystkim w odniesieniu do wiejskich zwycza
jów spadkowych5, zakres badań nad praktyką prawną w Polsce w XIX i XX wieku 
jest ciągle niewystarczający6. Dotyczy to również instytucji małżeńskich umów 
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majątkowych, które - pomijając ankietę przeprowadzoną w 1966 r. po wejściu 
w życie aktualnie obowiązującego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego7 - przez 
długi czas znajdowały się poza zasięgiem zainteresowania historyków prawa. 
Dopiero na fali dyskusji o potrzebie pogłębienia badań nad polskim notariatem8 
w zakresie jego zróżnicowanych form działania i dorobku zaczęto również podej
mować pierwsze studia nad tymi kontraktami9.

7 ). Serda, R. Srokowski, Majątkowe umowy małżeńskie w praktyce notarialnej, „Zeszyty 
Problemowo-Analityczne” 1968, nr 7.

8 Por. D. Malec, Dzieje notariatu polskiego, Kraków 2007, s. 9-10.
9 W ostatnich latach badania te prowadzone były w odniesieniu do łódzkiej praktyki nota

rialnej w XIX w. przez D. Wiśniewską-Jóźwiak (Postanawiają, iż co do majątku, jaki obecnie 
posiadają i w przyszłości mieć mogą... Intercyzy w małżeńskim prawie majątkowym Królestwa Polskiego 
na przykładzie Łodzi (1841-1875), Łódź 2012, a także Praktyka a regulacja ustawowa umownych sto
sunków majątkowych między małżonkami w Królestwie Polskim w świetle łódzkich aktów notarialnych 
z lat 1841-1875, [w:] Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee, red. J. Przygodzki i Μ. ]. Ptak, 
Wrocław 2010 oraz Ustawodawstwo a praktyka - darowizny przedmałżeńskie w Kodeksie Napoleona, 
[w:] Ex contractu, ex delicto. Z dziejów prawa zobowiązań, red. Μ. Mikuła, K. Stolarski, Kraków 
2012).

10 Na terytorium dawnego Wolnego Miasta Krakowa został wprowadzony na mocy patentu 
cesarskiego z 23 marca 1852 r., Allgemeines Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt für das Kaiser- 
thum Österreich, Nr. 77.

11 Dz. U. P. z. 32, nr 76.
12 Krakowska Izba Notarialna już 2 listopada 1918 r. podjęła pierwsze, ważne uchwały, ma

jące na celu przygotowanie notariuszy do działania w tworzącym się niepodległym państwie; por. 
D. Malec, Notariat Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 2002, s. 64-65.

13 Dz. U. nr 31, poz. 196.

Celem niniejszego opracownia jest próba ukazania instytucji małżeńskich 
umów majątkowych w świetle krakowskiej pratyki notarialnej w latach 1918- 
-1946. Jako cezurę początkową przyjęto datę odzyskania niepodległości, a zatem 
powstania 11 Rzeczypospolitej. Mimo że 1918 rok nie był przełomowy w dzie
dzinie ustawodawstwa - w mocy pozostały zarówno kodeks cywilny austriacki 
ABGB, obowiązujący w Krakowie od 1852 r.10, jak i austriacka ustawa notarialna 
z 1871 r.11 - to niewątpliwie otwierał nowy rozdział w historii społeczeństwa i pra
wa polskiego. Był też punktem zwrotnym w dziejach notariatu, który od tego mo
mentu rnusiał dostosować zasady działania do nowych warunków niezawisłego 
państwa12. Data końcowa związana jest natomiast z uchyleniem wszystkich do
tychczasowych przepisów w zakresie prawa małżeńskiego majątkowego. Przyję
cie 29 maja 1946 r. dekretu o prawie małżeńskim majątkowym13, z mocą od 1 paź
dziernika tego roku, położyło ostateczny kres obowiązywaniu w Polsce dawnych 
ustaw cywilnych odziedziczonych jeszcze po epoce zaborów.

Monografia składa się z dwóch części. W pierwszej, obejmującej rozdziały 1-11, 
przedstawiono instytucję małżeńskich umów majątkowych na tle pięciu różnych 
systemów prawa małżeńskiego majątkowego, które funkcjonowały w Polce u pro
gu niepodległości: austriackiego, polsko-francuskiego, rosyjskiego, niemieckiego 
oraz węgierskiego. Potrzeba ich charakterystyki wynikała wprost z wypracowa
nych w okresie międzywojennym stosunków prywatnych międzydzielnicowych 
(interlokalnych). Z norm kolizyjnych zawartych w uchwalonym w 1926 r. prawie 
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prywatnym międzydzielnicowym14 jednoznacznie wynikało bowiem, że na tere
nie dawnej Galicji, a więc także przed notariuszami krakowskimi, możliwe było 
zawieranie małżeńskich umów majątkowych nie tylko według przepisów obo
wiązującego na tym obszarze kodesu cywilnego austriackiego ABGB, lecz również 
innych ustaw cywilnych pozostających w mocy w różnych częściach państwa.

H Ustawa z 2 V111 1926 r. o prawie właściwem dla stosunków prywatnych wewnętrznych, 
Dz. U. nr 101, poz. 580. Na temat prac nad tą ustawą zob. R. Jastrzębski, Prawo prywatne mię- 
dzydzielnicowe. Zarys problematyki, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2015, t. 8, z. 3 
i L. Górnicki, Prawo cywilne w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 
1919-1939, Wrocław 2000, s. 116 i nast.

Najistotniejsze zagadnienia prawne dotyczące instytucji małżeńskich umów 
majątkowych zostały przedstawione według kryterium rzeczowego, z wykorzysta
niem metody dogmatyczno-opisowej i prawnoporównawczej. Punktem wyjścia 
jest analiza pojęcia i istoty kontraktów małżeńskich oraz granic swobody ich za
wierania pod rządami poszczególnych ustaw cywilnych. Następnie przedstawiono 
treść tych kontraktów, z uwzględnieniem specyficznych instytucji występujących 
w każdym z pięciu systemów prawnych. Kolejne poruszone problemy dotyczyły 
stron i formy umów majątkowych, kwestii możliwości ich zmiany i rozwiązania, 
wpływu upadłości jednego z małżonków, a także separacji, rozwodu i unieważ
nienia małżeństwa, na kontrakty oraz ich skuteczności względem osób trzecich. 
Przy analizie wskazanych zagadnień wykorzystano dorobek doktryny i orzecznic
twa, w tym także, w dość szerokim zakresie, literaturę austriacką i niemiecką.

Druga część opracowania, na którą składają się rozdziały 111-V11, dotyczy kra
kowskiej praktyki notarialnej w zakresie zawierania małżeńskich umów mająt
kowych. W pierwszej kolejności podjęto próbę analizy najważniejszych kwestii 
ogólnych, związanych z praktycznym stosowaniem przepisów prawa małżeńskie
go majątkowego oraz obowiązującej wówczas ustawy notarialnej: opisano klien
telę rejentów, wymogi formalne związane ze sporządzaniem aktów notarialnych 
obejmujących kontrakty, terminologię stosowaną przez notariuszy względem 
tych umów oraz dokonano ich analizy statystyczno-socjologicznej.

W czterech następnych rozdziałach omówiono poszczególne typy układów 
majątkowych w postaci, w jakiej występowały w krakowskiej praktyce. Były to 
umowy zawierane na czas trwania małżeństwa, umowy na wypadek separacji, 
rozwodu i unieważnienia małżeństwa oraz umowy dziedziczenia. Do rozważań 
włączono również spotykane bardzo często w aktach notarialnych darowizny 
przedślubne, które wprawdzie w według przepisów prawa austriackiego nie były 
uznawane za małżeńskie kontrakty majątkowe, lecz ze względu na swoją treść 
i cel bez wątpienia stanowiły w całej okazałości układy małżeńskie rozpowszech
nione w ówczesnym obrocie prawnym.

W przypadku każdego z wymienionych typów kontraktów przeprowadzono 
analizę według jednolitego schematu nawiązującego do przyjętego w rozdziale 
11 sposobu prezentacji instytucji umów majątkowych w świetle regulacji norma
tywnych: zwrócono uwagę na ich charakter prawny i typologię, określono, kim 
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byli kontrahenci umów, a następnie przedstawiono typową treść tych kontraktów 
oraz sposób zabezpieczania wynikających z nich roszczeń. Taki układ pozwalił na 
uwypuklenie charakterystycznych cech krakowskiej praktyki notarialnej w dzie
dzinie małżeńskich umów majątkowych.

Za podstawową bazę źródłową posłużyły z jednej strony teksty obowiązu
jącego w latach 1918-1946 prawa: kodeksy cywilne, ustawy notarialne oraz inne 
akty prawne, które bezpośrednio lub pośrednio mogły wpływać na ukształto
wanie relacji majątkowych małżonków, a zwłaszcza na ważność i skuteczność 
zawieranych przez nich umów małżeńskich. Cechą charakterystyczną obowią
zującego w interesującej nas epoce prawa była jego praktyczna niezmienność. 
Odziedziczone w 1918 r. po zaborcach ustawodawstwo pozostało w dziedzinie 
małżeńskich stosunków majątkowych niemalże niezmodyfikowane aż do 1946 r. 
W szczególności nie udało się zakończyć podjętych w okresie międzywojennym 
prac nad unifikacją i kodyfikacją tej dziedziny prawa15. Dotychczasowe przepisy 
prawa małżeńskiego majątkowego zostały także utrzymane dla ludności polskiej 
w Generalnym Gubernatorstwie w okresie okupacji niemieckiej. Ponieważ wy
łącznie one były wówczas stosowane w krakowskiej praktyce notarialnej, zrezyg
nowano z prezentacji zmian wprowadzonych przez okupantów w ustawodaw
stwie obowiązującym w innych częściach kraju.

15 W sposób wyczerpujący problematykę tę przedstawił L. G ó r n i c k i, op. cit. W pracy nie tyl
ko zrekonstruowano historię przygotowanych w Komisji Kodyfikacyjnej projektów prawa małżeń
skiego majątkowego i poddano analizie zaproponowane w nich rozwiązania, ale również dokonano 
ogólnego przeglądu ówcześnie obowiązujących przepisów w tej dziedzinie; zob. ibidem, s. 220-250.

16 Archiwalia notarialne z lat 1918-1946 zgromadzone są w oddziale 11 Archiwum Narodowe
go w Krakowie przy ul. Grodzkiej 52.

17 Szczegółowy wykaz notariuszy działających w Krakowie w latach 1918-1946 wraz z adresa
mi ich kancelarii znajduje się w aneksie. Poza obszarem zainteresowania w niniejszym opracowniu 
pozostała działalność niemieckiego notariatu, który od końca 1941 r. funkcjonował wyłącznie dla 
władz i ludności niemieckiej przebywającej w Krakowie.

18 Nie zachowały się żadne akta po E. Sadowskim, który urzędował od 30 stycznia do 20 maja 
1932 r.

19 Sporadycznie brakuje albo pojedynczych repertoriów, jak np. w przypadku notariusza J. My- 
cińskiego za lata 1927-1928, albo też ksiąg aktów notarialnych, jak np. w zespole akt notariusza 
J. Grzybczyka. Nie ma to jednak większego wpływu na badanie praktyki, gdyż dostęp do jednego 
z tych źródeł - repertorium lub księgi aktów - jest wówczas wystarczający. Przez cały okres 1918- 
-1946 zdarzają się również pojedyncze braki w zakresie aktów notarialnych, które - jak można 

Z drugiej strony wykorzystane zostały, w zakresie analizy praktyki notarialnej, 
archiwalia przechowywane w Archiwum Narodowym w Krakowie16. W jego za
sobach znajduje się kilkadziesiąt zespołów akt notariuszy działających w mieście 
w latach 1918-194617. Na ten obszerny, bo liczący ponad 100 metrów bieżących 
materiał składają się repertoria i księgi aktów notarialnych. Mimo że archiwalia 
notarialne z okręgu krakowskiego nie uniknęły licznych strat, zwłaszcza w czasie 
okupacji niemieckiej, zespoły akt notariuszy urzędujących w samym Krakowie są 
zachowane w zasadzie niemal w komplecie. Poza ubytkiem spuścizny po jednym 
z zastępców notarialnych, prowadzącym działalność przez kilka miesięcy 1932 r.18, 
pozostałe braki są nieliczne i mają drugorzędne znaczenie19. W dokumentach no
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tarialnych odnaleziono 1720 małżeńskich umów majątkowych sporządzonych 
w okresie od listopada 1918 r. do końca 1946 r. Dzięki temu możliwa była w miarę 
pełna analiza praktyki notarialnej w tym zakresie.

Aby ułatwić czytelnikowi orientację w przywoływanych w tekście aktach 
notarialnych, ujednolicono sposób ich cytowania, zachowując jednak specyfi
kę oznaczania aktów w okresie obowiązywania austriackiej ustawy notarialnej 
z 1871 r., a następnie prawa o notariacie z 1933 r. Z tego względu dla aktów spo
rządzonych do 1934 r. podawano w kolejności: nazwisko notariusza, ewentualnie 
nazwisko jego niesamoistnego zastępcy w nawiasie kwadratowym (jeśli sporzą
dził akt), numer aktu, pod którym figuruje on w repertorium, oraz datę roczną 
aktu, zaś w przypadku aktów powstałych po 1 stycznia 1934 r. odpowiednio: na
zwisko notariusza, ewentualnie nazwisko jego niesamoistnego zastępcy w nawia
sie kwadratowym (jeśli sporządził akt) oraz numer aktu, pod którym figuruje on 
w repertorium za dany rok.

Duże znaczenie dla pracy miała również literatura przedmiotu. Znakomita 
większość prac poświęconych odziedziczonemu po zaborach prawu małżeńskie
mu majątkowemu powstała jeszcze w okresie jego obowiązywania. Były to więc 
opracowania niemal wyłącznie o charakterze dogmatycznym, przygotowane 
przez przedstawicieli nauki prawa i praktyków. Szczególnie przydatne okazały się 
stosunkowo nieliczne międzywojenne opracowania, m.in. H. Konica20, W. L. ja
worskiego21, K. Lutostańskiego22, także rozbudowane hasła przeglądowe S. Tyl- 
bora23, F. Zolla2“1, C. Wasilkowskiego25 i B. Wermińskiego26, umieszczone w opub
likowanej w latach 30. Encyklopedji podręcznej prawa prywatnego. Niezastąpioną 
pozycją przygotowaną na gruncie ABGB był wydany przez S. Wróblewskiego dru
gi tom Powszechnego austryackiego kodeksu cywilnego27. Ten autorski przekład ko

przypuszczać przede wszystkim na skutek zaniedbań ze strony pracowników kancelarii - nie zo
stały prawidłowo włączone do księgi aktów, mimo że figurują w repertorium. Co istotne, stopień 
zachowania akt z okresu przedwojennego jest taki sam jak z okresu okupacji.

20 K. Konic, Prawo majątkowe małżeńskie. Wykład ustaw obowiązujących w b. Królestwie Kon
gresowym z uwzględnieniem przepisów innych dzielnic oraz kodeksu szwajcarskiego, Warszawa 1933.

21 W.L. Jaworski, Prawo cywilne na ziemiach polskich, t. 1: Źródła. Prawo małżeńskie osobowe 
i majątkowe Warszawa-Kraków [1920].

22 K. Lutostański, Prawo cywilne obowiązujące w b. Królestwie Polskiem. Repetitorjum egza
minacyjne opracowane na podstawie wykładów uniwersyteckich Prof. K. Lutostańskiego, t. 1, wyd. 3, 
Warszawa 1931.

23 S. Ty 1 b o r, Małżeńskie prawo majątkowe. Województwa centralne, [w:] Encyklopedja podręcz
na prawa prywatneąo założona przez Henryka Konica, red. F. Z o 11, ]. Wa s i 1 ko w s k i, t. 2, Warszawa 
[1936], s. 806-828.

24 F. Z o 11, Małżeńskie prawo majątkowe. Województwa południowe, [w:] ibidem, s. 828-842.
25 C. Wasilkowski, Małżeńskie prawo majątkowe. Województwa zachodnie, [w:] ibidem, 

s. 842-875.
26 B. W e r m i ń s k i, Małżeńskie prawo majątkowe. Województwa wschodnie, [w:] ibidem, s. 875- 

-876.
27 S. Wróblewski, Powszechny austryacki kodeks cywilny z uzupełniającemi ustawami i roz

porządzeniami objąsniony orzeczeniami sądu najwyższego, cz. 2, Kraków 1918. Pierwszy tom tego 
wydawnictwa ukazał się jeszcze przed wybuchem wojny światowej, w 1914 r.
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deksu został opatrzony szczegółowymi uwagami analitycznymi, umieszczonymi 
pod każdym paragrafem, stał się więc w ten sposób pierwszą w pełni udaną, pol
skojęzyczną próbą systematycznej wykładni przepisów prawa austriackiego. Po
mocne okazały się ponadto artykuły publikowane na łamach międzywojennych 
czasopism prawniczych: „Gazety Sądowej Warszawskiej”, „Głosu Adwokatów”, 
„Głosu Prawa”, „Przeglądu Sądowego”, „Przeglądu Prawa Handlowego” i in.

Wobec stosunkowo nielicznej literatury pochodzącej z okresu po 1918 r. ko
nieczne okazało się sięgnięcie do opracowań wcześniejszych, wydanych jeszcze 
w czasie zaborów. Wiele z nich zachowało jednak swoją użyteczność dla rozważań 
dotyczących prawa małżeńskiego majątkowego obowiązującego w latach 1918- 
-1946 z uwagi na wspomniany już brak znaczących zmian normatywnych w tym 
czasie. Szczególnie cenne było fundamentalne opracowanie E. Tilla28, które skła
dało się zarazem na tom V Prawa austryackiego prywatnego jego autorstwa. Z pub
likacji starszych odnotować trzeba także prace W. Holewińskiego29 i A. Okolskie- 
go30, dotyczące prawa małżeńskiego w dawnym Królestwie Polskim.

28 E. Ti 11, Wykład austryackiego prawa familijnego, Lwów 1902.
29 W. H o 1 e w i ń s k i, O stosunkach majątkowych między małżonkami, w razie niezawarcia umo

wy przedślubnej. Podług Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, Petersburg 1861.
30 A. O kolski, Zasady prawa cywilnego obowiązującego w Królestwie Polskiem, Warszawa 

1885.
31 A. Ogonowski, Oesterreichisches Ehegüterrecht, Bd. 1, Leipzig 1880.
32 J. A n d e r s, Das Familienrecht, Berlin 1887.
33 M.in. A. v. Baligand, Der Ehevertrag, München 1906; A. Hirsch, Die rechtlische Mög

lichkeit des Ehevertrags nach dem Bürgerlischen Gesetzbuche, Homburg 1906; W. J. Hummels
heim, Der Ehevetrag nach Vorausetzungen, Inhalt und Wirkung, Borna-Lepizig 1913; R. Rei
ch e n h e i m, Der Ehevetrag nach deutschen Reichrecht mit Berücksichtigung seiner Nichtigkeits- und 
Anfechtungsgründe, Boma-Leipzig 1913; R. Corleis, Rechtswirkungen des Ehevertrags unter zu
künftigen Ehegatten, Köln 1937.

34 D. Malec, Notariat Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 2002; e a d e m, Dzieje notariatu pol
skiego, Kraków 2007; e a d e m, Akt notarialny w świetle przepisów Rozporządzenia Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 27 października 1933 roku Prawo o notariacie, [w:] Vetrea novis augere. Studia i prace 
dedykowane Wacławowi Uruszczakowi, red. S.Grodziski, D. Malec, A. Karabowicz,Μ.Stu s, 
t. 2, Kraków 2010.

Cennym uzupełnieniem była ponadto wykorzystana w wyborze literatura 
austriacka i niemiecka poświęcona prawu małżeńskiemu majątkowemu. Do naj
ważniejszych prac w tej dziedzinie należały syntezy A. Ogonowskiego31 i ]. An
dersa32, a ponadto monografie kontraktów małżeńskich wydane w Niemczech 
w związku z wejściem w życie nowego kodeksu cywilnego BGB z 1896 r.33

W zakresie zagadnień dotyczących funkcjonowania notariatu w okresie obję
tym pracą przydatne okazały się zwłaszcza prace D. Malec34.

W trakcie analizy przepisów obowiązujących w dziedzinie prawa małżeńskie
go majątkowego niezbędne było, zwłaszcza tam, gdzie ich interpretacja budziła 
wątpliwości przedstawicieli doktryny, sięgnięcie do judykatury. Wykorzystano 
zarówno orzecznictwo Sądu Najwyższego z okresu międzywojennego, jak i star
sze rozstrzygnięcia, zwłaszcza sądów austriackich oraz Senatu Rządzącego dla by
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łego Królestwa Polskiego, publikowane w oficjalnych zbiorach i opracowaniach 
pochodzących z epoki35.

35 Szczegółowe zestawienie zbiorów i opracowań, które wykorzystano do analizy orzecznic
twa, znajduje się w bibliografii na końcu nieniejszej monografii.

36 M. S t u s, Posag w krakowskiej praktyce notarialnej okresu międzywojennego, [w:] Pegnare, go
bernare, administrare. Prawo i władza na przestrzeni wieków, red. A. Dziadzio, S. Grodziski, Kra
ków 2012; idem, The Austrian matrimonial property law as applied in the practice of Cracow notary 
public offices (1918-1939), „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2013, t. 6, z. 1.

Nieniejsza monografia powstała na podstawie rozprawy doktorskiej obronio
nej na Wydziale Prawa i Administracji ŁJJ w 2010 r. Dotychczas jedynie niewielki 
fragment przeprowadzonych w niej badań został opublikowany36. Pragnę zło
żyć serdeczne podziękowania Pani Profesor Dorocie Malec za okazane wsparcie 
i życzliwość w trakcie powstawania tej pracy, a także Panom Profesorom Wacła
wowi Uruszczakowi i Jackowi Matuszewskiemu oraz dr. hab. Piotrowi Fiedor- 
czykowi za wiele cennych rad i uwag przekazanych w trakcie przygotowywania 
tekstu.
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Rozdział I

SYSTEMY PRAWA 
MAŁŻEŃSKIEGO MAJĄTKOWEGO 
W POLSCE W LATACH 1918-1946

1. Systemy prawa małżeńskiego majątkowego a prawo 
prywatne międzydzielnicowe

Po odzyskaniu niepodległości przez państwo polskie w 1918 r. zagadnienie sto
sunków prywatnych międzydzielnicowych (interlokalnych, międzyterytorial- 
nych) na poszczególnych obszarach, które znalazły się w jego granicach, stało się 
poważnym dylematem ówczesnej praktyki. Nie było bowiem ukształtowanych 
żadnych uniwersalnych reguł, które pozwalałby na proste i bezsporne usuwa
nie kolizji występujących pomiędzy pozostającymi w mocy różnymi systemami 
prawnymi. Taka sytuacja implikowała zasadnicze trudności w stosowaniu na co 
dzień prawa prywatnego między mieszkańcami byłych dzielnic zaborczych. Usta
wodawstwo obowiązujące w poszczególnych częściach państwa, także w dziedzi
nie prawa małżeńskiego majątkowego, znacząco też różniło się między sobą, co 
dodatkowo pogłębiało problemy natury praktycznej.

Do czasu zakończenia prac unifikacyjnych i kodyfikacyjnych nad prawem 
prywatnym międzydzielnicowym spory kolizyjne powstające ze względu na sto
sowanie różnych systemów prawnych obowiązujących w dawnych dzielnicach 
zaborczych rozstrzygała ad hoc judykatura37. Dopiero uchwalone w 1926 r. prawo 
prywatne międzydzielnicowe wprowadziło jednolite zasady w tym zakresie.

37 R. Jastrzębski, Prawo prywatne międzydzielnicowe..., s. 279.

Nowa ustawa stanowiła, że do oceny stosunków osobistych i majątkowych 
między małżonkami stosowało się prawo, któremu małżonkowie podlegali osobi
ście, a w razie gdyby mieli różne miejsca zamieszkania, prawo, któremu w „ostat
nim czasie podlegali wspólnie” (art. 15 ust. 1 pr. m.d.). Miejsce zamieszkania było 
również rozstrzygające dla ustalenia, czy małżonkowie w czasie trwania pożycia 
małżeńskiego mogli zawrzeć układ majątkowy bądź też zmodyfikować lub roz
wiązać wcześniej podpisaną umowę (art. 15 ust. 2 pr. m.d.). Ustawa precyzowała 
ponadto, że małżeńskie kontrakty majątkowe oraz darowizny między małżon

https://doi.org/10.12797/9788376387734.02
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kami lub narzeczonymi podlegały prawu, któremu mąż lub narzeczony podlegał 
osobiście w chwili zawarcia umowy (art. 16 pr. m.d.). Główną zasadą była tu za
tem właściwość każdorazowego prawa osobistego męża w oparciu o regułę lex 
domicile.

Na tle tych rozwiązań powstał jednak ważny problem praktyczny, a mianowi
cie, czy zmiana miejsca zamieszkania małżonków w trakcie trwania małżeństwa 
skutecznie wpływa na prawo właściwe do oceny istniejących między nimi ukła
dów majątkowych. Ustawa z 1926 r. nie wypowiadała się w tej kwestii wyraźnie. 
Nie zawierała bowiem odpowiednika art. 15 ust. 3, w którym zastrzeżono nie
zmienność ustawowego ustroju majątkowego w razie przeprowadzenia się mał
żonków na obszar obowiązywania innej ustawy cywilnej. Z uwagi na brzmienie 
przytoczonego wyżej art. 16 pr. m.d. ustawy należy przyjąć, że ewentualna zmia
na miejsca zamieszkania także nie miała wpływu na prawo właściwe do oceny 
wcześniej sporządzonych kontraktów majątkowych. Pośrednio taki wniosek po
twierdził Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 4 lutego w 1927 r.36 * * 39

36 F. Zoll, Międzynarodowe i międzydzielnicowe prawo prywatne, [w:] Encyklopedja podręczna, 
t. 2, s. 917.

39 Zb. OSN z 1927 r., nr 18. Orzeczenie to zapadlo na tle następującego stanu faktycznego: 
małżonkowie sporządzili intercyzę w Łodzi w 1922 r. W 1923 r. zawarli związek małżeński w Kra
kowie. W akcie ich ślubu umowa majątkowa nie została ujawniona, gdyż kodeks austriacki w ogó
le nie przewidywał takiego wymogu. Małżonkowie powrócili następnie do Łodzi, gdzie mieszkali 
na stałe. Na tle konfliktu o ważność przedmiotowej umowy sąd odmówił racji małżonce, która 
powoływała się na przepisy austriackie, i uznał, że doszło do naruszenia art. 208 KCKP, gdyż to 
wedle tego przepisu należało ocenić wymogi formalne związane ze spornym układem. Sąd wskazał 
w orzeczeniu na łącznik miejsca zamieszkania jako rozstrzygający o prawie właściwym dla oceny 
tego stosunku, przy czym rozstrzygające w tej sprawie było miejsce zamieszkania przyszłego męża 
w 1922 r., a nie fakt, że po zawarciu ślubu małżonkowie powrócili do Łodzi i tam pozostali. Z kolei 
to, czy małżonkowie mogliby zmodyfikować lub uchylić kontrakt majątkowy zawarty pod rządami
KCKP, gdyby po ślubie zamieszkali w Krakowie, podlegałoby ocenie według przepisów ABGB, pod 
warunkiem upływu okresu jednego roku od ich przeprowadzenia się do Galicji (art. 2 pr. m.d.).

40 w tej kwestii zob. orzeczenie D. C. K. z 1909 r., nr 21, cyt. przez Z. Rymowicza, W. Świę
cickiego (Prawo cywilne Ziem Wschodnich. Tom X cz. 1 Zwodu praw rosyjskich. Tekst podług wyda
nia urzędowego z roku 1914 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez ustawodawcę polskiego 
oraz ustawy związkowe, tudzież judykatura Sądu Najwyższego i b. Senatu, oprać. Z. Rym owi cz, 
W. Święcicki, t. 1, Warszawa 1932-1933, s. 109), a także w Zb. Słomińskiego, nr 22, dotyczące 

Reguły prawa prywatnego międzydzielnicowego oparte na lex domicili pozwa
lały, jak już wspomniano, na zawieranie małżeńskich umów majątkowych przed 
notariuszami krakowskimi w oparciu nie o prawo austriackie, a o zasady wyni
kające z jednego z pozostałych systemów obowiązujących wówczas w Polsce. Za
tem strony kontraktu, stawiając się w krakowskiej kancelarii notarialnej, mogły, 
z racji obowiązujących norm kolizyjnych poddać zawierany akt ustawodawstwu 
pozostającemu w mocy w byłym Królestwie Polskim lub w dawnym zaborze nie
mieckim. Małżeńskie umowy majątkowe sporządzone pod rządami jednej z tych 
ustaw cywilnych pozostawały ważne również na Kresach Wschodnich, mimo że 
rosyjski Swod Zakonow nie znał w ogóle tej instytucji40.
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2. System austriacki

Kodeks austriacki z 1811 r. poświęcał prawu małżeńskiemu majątkowemu ob
szerny XXV111 rozdział drugiej części, noszący tytuł Von den Ehepakten [O ukła
dach małżeńskich]41 i obejmujący czterdzieści dziewięć paragrafów (§§ 1217- 
-1266). Jego układ wewnętrzny był dość chaotyczny. Po przepisie wstępnym 
(§ 1217), definiującym pojęcie umów małżeńskich, zamieszczono normy doty
czące instytucji posagu i zasad wyposażenia dzieci (§§ 1218-1229), oprawy i wia
na (§§ 1230-1232), wspólności majątkowej (§§ 1233-1236), a następnie wskazano 
skutki prawne niezawarcia przez małżonków żadnego kontraktu małżeńskiego 
(§§ 1237-1241). W kolejnych paragrafach ustawodawca powrócił do charakte
rystyki jednego z typów układów małżeńskich, a mianowicie pensji wdowiej 
(§§ 1242-1243), i określił sposoby zabezpieczenia posagu i innych przysporzeń 
majątkowych (§§ 1244-1245). W dalszej części omawianego rozdziału znalazły 
się przepisy o darowiznach między małżonkami i narzeczonymi (§§ 1246-1247), 
testamentach wzajemnych (§ 1248), kontraktach dziedziczenia (§§ 1249-1254), 
umowie o dożywocie (§§ 1255-1258) i zasadzie zrównania dzieci pochodzących 
z różnych małżeństw w zakresie ich prawa do dziedziczenia (§ 1259). Ostatnie 
paragrafy tego rozdziału regulowały podział majątku w przypadku otwarcia kon
kursu do majątku męża, rozdziału od stołu i łoża małżonków oraz unieważnienia 
małżeństwa, względnie rozwodu (§§ 1260-1266).

ważności umów przedślubnych sporządzonych w Królestwie Polskim. Stwierdzono w nim, że stały 
mieszkaniec Cesarstwa, którego zdolność prawna nie jest ograniczona, może względem swego majątku, 
położonego w Królestwie Polskim zawierać wszelkie umowy, dozwolone przez prawo miejscowe i w tej 
liczbie umowę przedślubną (...).

41 O genezie pojęcia układu małżeńskiego (Ehepakt) por. uwagi zawarte w rozdz. 11, pkt 1.
42 Zgodnie z przyjętą przez redaktorów ABGB systematyką kodeksu, opartą na rzymskim trój

podziale według Instytucji Justyniana (personae-res-actiones), materie dotyczące układów majątko
wych małżeńskich zostały włączone do części ustawy poświęconej „prawom osobisto-rzeczowym” 
(persönliche Sachenrechte), które w swej istocie odpowiadały zobowiązaniom. Na temat systematyki 
ABGB, zob. uwagi K. Sójki-Zielińskiej (Wielkie kodyfikacje cywilne. Historia i współczesność, 
Warszawa 2009, s. 105 i nast).

Jak zatem widać, rozdział XXV111 austriackiej ustawy cywilnej nie normował 
w sposób wyczerpujący wszystkich kwestii związanych z małżeńskimi umowami 
majątkowymi - poza jego obrębem znalazły się m.in. regulacje dotyczące zasad 
utrzymania żony (§§ 91-92) i dziedziczenia małżonków po sobie (§§ 757-759) - 
a jego treść wykraczała zarazem poza zakres wskazany w tytule, dotykając np. sto
sunków między rodzicami i dziećmi.

Przyjęta w tej materii systematyka ABGB skłania do dwóch wniosków. Po 
pierwsze, prawo małżeńskie majątkowe na gruncie kodeksu austriackiego sta
nowiło, z formalnego punktu widzenia, część prawa obligacyjnego42. Po drugie 
zaś, ustawodawca nie wprowadzał w tej dziedzinie wyraźnego podziału na prawo 
ustawowe i umowne, poświęcając w praktyce znacznie więcej uwagi temu dru
giemu.
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Ustawowym ustrojem majątkowym na gruncie austriackiej ustawy cywilnej 
była rozdzielność majątkowa (Gütertrennung)43, kwalifikowana także jako system 
odłączenia lub separacji dóbr44.

43 Zob. np. A. Ehrenzweig, System des österreichischen allgemeinen Privatrechts, Bd. 2, T. 2, 
Familien- und Erbrecht, Wien 1924, s. 117-118. Por. także E.-H. Kaden, Ehelisches Güterrecht, 
[w:] Rechtsvergleichendes Handwörterbuch für das Zivil- und Handelsrecht des In- und Auslandes, Bd. 2, 
Berlin 1929, s. 709 oraz idem, Gütertrennung, [w:J ibidem, Bd. 4, Berlin 1933, s. 17 i nast.; B. Bu
gaj s k i, Małżeńskie ustroje majątkowe iv prawie austriackim, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2008, 
z. 2, s. 385.

44 Tak np. W. Ja worski, Prawo cywilne na ziemiach polskich..., s. 356.
45 F. Zoll, Województwa południowe..., s. 830.
46 § 1237 ABGB: ...und auf das, was ein jeder Teil während der Ehe erwirbt, und auf was immer für 

eine Art überkommt....
47 Por. także uwagi E. T i 11 a (Wykład austryackiego prawa familijnego..., s. 185-186).

Zgodnie z §§ 1233 i 1237 ABGB zawarcie małżeństwa co do zasady nie powo
dowało żadnych przesunięć majątkowych między małżonkami, a zatem - o ile 
oczywiście nie zawarli oni układu majątkowego małżeńskiego - każde z nich po
zostawało podmiotem praw i obowiązków majątkowych, które przysługiwały mu 
lub obciążały go przed zawarciem małżeństwa. Innymi słowy, majątki małżonków 
pozostawały nadal ich wyłączną własnością, co odnosiło się również do przedmio
tów, które nabywali na mocy dowolnego tytułu w trakcie trwania małżeństwa. 
Ustawa nie przewidywała w tym zakresie żadnych odstępstw; każde z małżon
ków mogło więc swobodnie powiększać lub uszczuplać swoją masę majątkową45. 
Aby jednak uniknąć niejasności co do własności poszczególnych przedmiotów 
majątkowych uzyskanych przez małżonków po ślubie, kodeks wprowadzał wzru- 
szalne domniemanie prawne, że - w razie wątpliwości - dorobek pochodzi od 
męża (§ 1237 in fine ABGB), jako głównej strony zarobkującej w małżeństwie. Mia
ło ono konstrukcję zbliżoną do rzymskiej praesumptio Muciana; upadało więc po 
przeprowadzeniu dowodu przeciwnego. Stosownie do dyspozycji § 1237 ABGB 
zakresem domniemania był objęty wyłącznie majątek „zarobiony” w czasie trwa
nia małżeństwa. Sposób ujęcia tego przepisu46 wskazywał na odróżnienie dorob
ku sensu stricto, składającego się z elementów majątku, które każdy z małżonków 
„nabył” (erwirbt) ze środków pochodzących z zarobków lub oszczędności, od „in
nego dorobku”, czyli wszystkiego, co przypadło im na mocy innych tytułów, jak 
np. darowizny czy dziedziczenia. Wydaje się, że wspomniane domniemanie doty
czyło jedynie tego pierwszego typu „dorobku”; poza jego zakresem znajdowały się 
zatem nie tylko przedmioty posiadane przez żonę w chwili zawarcia małżeństwa, 
a w szczególności np. wniesiona do domu wyprawa, ale także majątek uzyskany 
przez nią w trakcie małżeństwa m.in. jako spadek47.

Z austriackim systemem separacji dóbr nie była związana zasada pełnej nieza
leżności małżonków w zakresie zarządu należącymi do nich majątkami. Przyjęto 
tu inne rozwiązanie - oparty na domniemaniu ustawowym z mocy zawarcia mał
żeństwa zarząd mężowski (Verwaltungs- und Vertretungsrecht des Mannes). Zgodnie 
z § 1238 ABGB dopóki żona nie sprzeciwiła się, mąż, jako jej ustawowy zastępca, 



2. System austriacki__________________________________________________________________23

uchodził wobec osób trzecich za upoważnionego do zarządzania jej majątkiem. 
Był więc uprawniony do podejmowania w jej imieniu wszelkich czynności nie
zbędnych do właściwego zarządu majątkiem. Charakter prawny i zakres tego 
domniemania był jednak dyskusyjny43; w szczególności nie było jasne, czy mąż 
był uprawniony do dokonywania takich czynności, które - poza małżeństwem - 
wymagałyby posiadania szczególnego pełnomocnictwa (§ 1008 ABGB). Wydaje 
się, że ograniczenia te nie miały wpływu zakres uprawnień męża w przedmio
cie czynności, które nie naruszały substancji majątku żony. A contrario wszelkie 
czynności prowadzące do uszczuplenia lub obciążenia tego majątku nie były do
puszczalne bez wyraźnego pełnomocnictwa żony48 49. Ogólnie rzecz biorąc, mężowi 
w ramach zarządu przysługiwały te same prawa i obowiązki, jakie by miał inny 
pełnomocnik, inaczej natomiast kształtował się zakres jego odpowiedzialności. 
Stosownie do § 1239 ABGB mąż nie rnusiał bowiem składać rachunków z docho
dów pobranych w czasie trwania zarządu, które traktowano za wyrównane aż do 
momentu jego ustania.

48 Μ.in. F. Zoll (Województwa południowe..., s. 831) podkreślał, że sformułowanie „domnie
manie prawne” (rechtliche Vermutung} zostało użyte w § 1238 ABGB błędnie, gdyż chodzi w isto
cie o przepis względnie obowiązujący, który może zostać uchylony poprzez sprzeciw żony. Z kolei 
W. Jaworski (Prawo cywilne na ziemiach polskich..., s. 362) uznał, że chodzi tu o rodzaj domnie
manej umowy między małżonkami w zakresie zarządu majątkiem żony, niebędącej jednak układem 
majątkowym w rozumieniu § 1217 ABGB.

4,) Tak m.in. J. v. A n d e r s, op. cit., s. 100 in.; E. T i 11, Wykład austryackiego prawa familijnego..., 
s. 181-182 i F. Zoll, Województwa południowe..., s. 831; ostrożniej S. Wróblewski, Powszechny 
austryackikodeks..., t. 2, s. 1047-1048. Zdaniem H. Konica (Prawo małżeńskie majątkowe..., s. 281) 
upoważnienie ustawowe, wynikające z § 1238 ABGB, nie wystarczało do spraw, dla których prowa
dzenia ustawa wymagała pełnomocnictwa szczególnego. W judykaturze rozstrzygano tę kwestię 
kazuistycznie; por. omówienie wybranych orzeczeń u S. Wróblewskiego, Powszechny austryacki ko
deks..., s. 1047 i nast.

50 W tym wypadku sprzeciw był skuteczny wobec osób trzecich z zastrzeżeniem § 1026 ABGB.

jako że domniemanie pełnomocnictwa żony dla męża było uzasadnione 
wspólnotą pożycia małżeńskiego i stosunkiem szczególnego zaufania między 
małżonkami, ustawa przewidywała, że w określonych przypadkach nie miało ono 
zastosowania. Ustawało przede wszystkim z chwilą wniesienia sprzeciwu przez 
małżonkę. Ów sprzeciw wobec dalszego zarządu majątku przez męża mógł nastą
pić poprzez złożenie, w dowolnej formie, odpowiedniego oświadczenia lub nawet 
per facta concludentia50. Warto w tym miejscu zauważyć, że w razie cofnięcia mężo
wi pełnomocnictwa do zarządzania majątkiem żony austriacki system ustawowy 
przyjmował postać pełnej rozdzielności majątkowej, w której każdy z małżonków 
nie tylko zachowywał własność swego majątku, ale także pełną nad nim kontrolę, 
wykonywaną na zasadzie niezależności względem współmałżonka. Żona mogła 
również ograniczyć zakres pełnomocnictwa męża do określonych spraw, co au
tomatycznie wyłączało domniemanie z § 1238 ABGB. Ponadto pełnomocnictwo 
wygasało w momencie rozdziału małżonków od stołu i łoża oraz rozwodu.

Wspomniany przepis nie obowiązywał w przypadku, gdy jeden z małżonków 
nie miał pełnej zdolności do czynności prawnych. Niepełnoletnia lub ubezwłas
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nowolniona żona pozostawała, pod względem majątkowym, pod władzą ojca, 
opiekuna lub kuratora51, pozbawienie męża prawa do zarządzania własnym ma
jątkiem wykluczało zaś, z oczywistych względów, także uprawnienia do zarządza
nia cudzym mieniem.

51 Por. ijij 175,187, 260 ABGB.
52 Zob. rozdz. II, pkt 3.1.2.
53 Por. w szczególności uwagi J. v. Andersa (op. cit., s. 91 i nast).
54 Mającego zatem zakres wyraźnie szerszy od „niezbędnego utrzymania” (notwendiger Unter

halt'), o którym ustawa mówiła w § 795. Szerzej na temat obowiązków alimentacyjnych męża wzglę
dem żony zob. rozdz. VI. Por. także np.). v. Anders, op. cit., s. 96 i nast.

Omówiony powyżej typ zarządu majątkiem żony należy odróżnić od dopusz
czalnego na gruncie ustawy austriackiej tzw. zarządu umownego, tj. przekazane
go przez żonę mężowi na podstawie odrębnej umowy (Bewirtschafttungsvertrag), 
zaliczanej do szczególnych typów małżeńskich układów majątkowych.

Konsekwencją wprowadzenia przez ustawodawcę rozdzielności majątkowej 
jako systemu ustawowego było uproszczenie zasad odpowiedzialności małżon
ków za długi zaciągnięte w trakcie trwania małżeństwa. Zasadniczo każde z nich 
odpowiadało za swoje zobowiązania własnym majątkiem. W ramach zarządu ma
jątkiem żony mąż odpowiadał za kapitał, natomiast, jak już wspomniano, mógł 
swobodnie dysponować pożytkami (§ 1239 ABGB).

Przyjęcie separacji dóbr miało również zasadniczy wpływ na ukształtowanie 
w ABGB zasad udziału małżonki w ponoszeniu „ciężarów małżeńskich” (eheli- 
scher Aufwand), z reguły obejmujących wszelkie wydatki związane ze wspólnym 
pożyciem małżonków, a więc na wspólne mieszkanie, wyżywienie, wychowanie 
i naukę dzieci, leczenie itd. Ustawa nakładała obowiązek ponoszenia tych cięża
rów na męża, co było naturalną konsekwencją przyznania mu w § 91 ABGB pozy
cji „głowy rodziny” (Haupt der Familie), żona zaś miała jedynie współuczestniczyć 
w ich pokrywaniu. Kwestia ulżenia ciężarów małżeńskich została pozostawiona 
do rozstrzygnięcia samym małżonkom, którzy mogli ją uregulować na podstawie 
§ 1218 ABGB poprzez umowę o posag (Heiratsgutf2.

Można więc przyjąć, że rozdzielność majątkowa w ABGB opierała się, w pew
nym stopniu, na rzymskim systemie dotalnym53 54.

Od wyrażonej w §§ 1233 i 1237 ABGB zasady, że samo małżeństwo nie wywo
łuje jeszcze skutków majątkowych, ustawa austriacka wprowadzała pewne od
stępstwa.

Przede wszystkim, stosownie do wspomnianego już § 91 ABGB, mąż nie tylko 
ponosił koszty wspólnoty małżeńskiej, lecz był także zobowiązany do zapewnie
nia małżonce przyzwoitego utrzymania (anständiger Unterhalt) na poziomie od
powiadającym jego zamożności (nach seinem Vermögen)™.

Dalsze odstępstwa dotyczyły regulacji wprowadzonych na gruncie prawa 
spadkowego, a więc dziedziczenia ustawowego małżonków (§§ 757-759 ABGB), 
możliwości sporządzenia testamentu wzajemnego (§ 1248 ABGB), jak i kontraktu 
dziedziczenia (§ 1249 ABGB), który sam w sobie był szczególnym typem układu
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małżeńskiego55, uprawnień związanych z utrzymaniem pozostałego przy życiu 
małżonka (§ 796 ABGB) itd.

sí Por. rozdz. 11, pkt 3.3.
56 Szczegółową analizę tego systemu, w kształcie, w jakim funkcjonował na ziemiach polskich 

w połowie XIX w., prezentuje D. Wiśniewska-jóźwiak [Postanawiają, iż codo majątku..., s. 47 
i nast).

s? Prawo o ustaleniu własności dóbr nieruchomych, o przywilejach i hipotekach z 14 kwietnia 
1818 r.; Dz. Pr. K. P. z 1818 r, t. 5.

58 Dział V111, tytuł VI, księga trzecia KN (art. 1081-1090).
59 Dział IX, tytuł VI, księga trzecia KN (art. 1091-1100).
60 Por. uwagi zawarte w rozdz. 11, pkt 3.
61 A. Okolski, op. cit., s. 94 i nast.; H. Konic, Prawo majątkowe małżeńskie..., s. 29 i nast. 

W nauce niemieckiej system ten określany był jako Gütereinheit, zob. E.-H. Kaden, Ehelisches Gü
terrecht, s. 708; D. Wiśniewska-jóźwiak, Postanawiają, iż co do majątku..., s. 47-48.

3. System polsko-francuski

Przepisy w zakresie małżeńskich umów majątkowych w systemie polskim zawar
te były w kodeksie cywilnym Królestwa Polskiego z 1825 r.56 Ustawa ta, uchyla
jąc w całości tytuł V księgi trzeciej Kodeksu Napoleona Du contrat de mariage et 
des droits respectifs des époux [O kontraktach małżeńskich i odnośnych prawach 
małżonków, art. 1387-1581] oraz modyfikując system francuski, a także przepisy 
ustawy tzw. hipotecznej z 1818 r. (zwłaszcza art. 75 i nast.)57, przeniosła regula
cję prawa małżeńskiego majątkowego do tytułu V KCKP, poświęconego w całości 
instytucji małżeństwa, w ramach którego wydzielono odrębną część, dotyczącą 
wzajemnych praw i obowiązków między małżonkami (dział V). Oddział 2 tej części 
kodeksu, traktujący „o prawach i obowiązkach między małżonkami ze względu na 
ich stosunki majątkowe w przypadku niezawarcia w tej mierze umowy”, zawierał 
szesnaście artykułów (art. 191-206), które wskazywały zasady ustawowego syste
mu majątkowego. Kontraktów majątkowych dotyczyły natomiast art. 207-230, 
składające się na oddział 3 wspomnianej części ustawy. Twórcy KCKP rozdzielili 
zatem wyraźne ustawowe prawo małżeńskie majątkowe od umownego.

Podobnie jednak jak w przypadku austriackiej ustawy cywilnej, również i re
gulacja kodeksu polskiego nie wyczerpywała wszystkich zagadnień związanych 
z relacjami majątkowymi małżonków. Pewna skrótowość przepisów była widocz
na zwłaszcza w odniesieniu do problematyki umów majątkowych. Nadal obowią
zywały bowiem francuskie przepisy dotyczące darowizn uczynionych w umowie 
przedmałżeńskiej58 oraz o rozporządzeniach uczynionych pomiędzy małżonkami 
przez tę umowę lub w trakcie małżeństwa59. Poza tym, inaczej niż w przypadku 
kodeksu austriackiego, a także francuskiego pierwowzoru, KCKP niewiele uwagi 
poświęcił treści kontraktów małżeńskich. Jego przepisy stanowiły w tej mierze 
jedynie zbiór ogólnych reguł w zakresie zawierania tych umów60.

Kodeks cywilny z 1825 r. przyjmował, jako system ustawowy, ustrój wyłączno
ści majątkowej61, określany również mianem połączenia dóbr, a to z uwagi na jed-
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ną z jego cech charakterystycznych, tj. uprzywilejowaną pozycję męża, któremu 
ustawa przekazała zarząd i użytkowanie majątku żony62. Drugim istotnym wy
znacznikiem omawianego systemu było zachowanie przez każdego z małżonków 
własności swojego majątku, zarówno wniesionego do małżeństwa, jak i nabytego 
w trakcie jego trwania. Od tej reguły KCKP pierwotnie przewidywał jednak wy
jątek, dotyczący zarobków pochodzących „ze staranności i pracy żony” (art. 204), 
które przypadały mężowi jako ponoszącemu ciężary małżeńskie. Przepis ten zo
stał uchylony przez ustawę z 1921 r. w przedmiocie zmiany niektórych przepisów 
obowiązującego w b. Królestwie Polskim prawa cywilnego, dotyczących praw ko
biet63; odtąd zarobki i ewentualne oszczędności pozostawały własnością żony.

62 W. Jaworski, Prawo cywilne na ziemiach polskich..., s. 356. Warto przypomnieć, że model 
relacji majątkowych małżonków, wprowadzony na mocy ustawy z 1825 r., był już trzecim z ko
lei systemem obowiązującym na ziemiach dawnego Królestwa Polskiego. KN wprowadzał system 
wspólności ruchomości i dorobku (communauté de meubles et acquêts}, zastąpiony przez ustawę hi
poteczną z 1818 r., która stanowiła, że w razie niezawarcia przez małżonków kontraktu przedmał
żeńskiego zastosowanie znajdywały przepisy KN dotyczące systemu posagowego (art. 1540 i nast.), 
z uwzględnieniem istotnych modyfikacji wynikających z art. 75 i nast. tejże ustaw}'. W praktyce sys
tem ten był zbliżony do staropolskiego rządu posagowego. Obszerny wykład systemu ustawowego 
według KN i ustawy z 1818 r. daje H. K o n i c (Prawo majqtkowe małżeńskie..., s. 4 i nast.).

63 Dz. U. nr 64, poz. 397.

Pod rządem wyłączności majątkowej istniało kilka mas majątkowych: ma
jątek męża, pozostający pod jego zarządem, oraz majątek żony, który dzielił się 
w zasadzie na dwie różne części - 1) mienie znajdujące się we wspomnianym już 
zarządzie i użytkowaniu męża; 2) mienie wyłączone spod tego zarządu, a zatem 
tworzące tzw. majątek zastrzeżony. Po nowelizacji kodeksu w 1921 r., tworzyły 
go - stosownie do art. 204 KCKP - dochody z pracy i oszczędności żony „tudzież 
zyski, jakie żona mieć może z oddzielnego handlu i przemysłu, kunsztu, profesji 
lub talentu”, a ponadto wszelki majątek otrzymany przez nią po zawarciu mał
żeństwa przez spadek lub darowiznę, o ile spadkodawca lub darujący nie zastrzegł 
inaczej (art. 212 KCKP). Wprowadzenie kategorii mienia zastrzeżonego modyfi
kowało system połączenia dóbr, który w Królestwie Polskim nie występował za
tem w swej czystej postaci.

Zasadniczy zrąb przepisów KCKP, zawartych przez ustawodawcę w części 
ustawy dotyczącej praw i obowiązków małżonków w przypadku niezawarcia 
umowy majątkowej, dotyczył zarządu mężowskiego, jako użytkownik majątku 
żony mąż podlegał bowiem z jednej strony ogólnym przepisom kodeksu cywil
nego o użytkowaniu (art. 578-624 KN), z drugiej zaś strony przepisom szczegól
nym, umieszczonym w interesującej nas części ustawy z 1825 r. Przede wszystkim, 
zgodnie z art. 193 KCKP w brzmieniu nadanym mu w 1921 r. (art. 9), mąż zarządzał 
tylko tym majątkiem, który żona wnosiła w chwili zawarcia małżeństwa, mógł też 
go użytkować. Było to więc użytkowanie ogólne, rozciągające się na określoną 
masę majątkową w całości.

Użytkowanie majątku żony w ramach ustawowego ustroju majątkowego nie 
miało jednak charakteru przywileju przyznanego przez ustawodawcę mężowi 
wyłącznie w jego własnym interesie. Miało mu ułatwić ponoszenie ciężarów mał-
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żeńskich, które spoczywały na nim w pierwszej kolejności (art. 192 KCKP), żonę 
zaś obciążały tylko wtórnie64. Mąż pobierał zatem dochody, które przynosił mają
tek żony, i stawał się ich właścicielem, lecz w założeniu ustawodawcy miały one 
służyć całej rodzinie. Z uwagi na szczególny charakter tego stosunku prawnego 
KCKP wprowadzał pewne odstępstwa od ogólnych przepisów prawa cywilnego 
o użytkowaniu (art. 192 pkt 1-3). Mąż nie był ograniczony w użytkowaniu, nawet 
jeśli nie postarał się o sporządzenie inwentarza ruchomości i stanu nieruchomości 
wchodzących w skład majątku żony65. Nie rnusiał także stawiać rękojmi, jako że 
ustawodawca wychodził z założenia, że stosunek między małżonkami oparty jest 
na wzajemnym zaufaniu66. Nie mógł jednak w żaden sposób zbyć przysługujące
go mu użytkowania i to nawet za aprobatą żony. Ustawa dopuszczała natomiast 
dzierżawę lub najem użytkowanego majątku nieruchomego, pod warunkiem, że 
kontrakt spełniał warunki określone w art. 197-198 KCKP67.

64 S. Tylbor, Województwa centralne..., s. 815. Por. także orzeczenie z 1920 r. (Zb. OSN 
z 1920 r., nr 18), w którym SN zwraca uwagę na tę właśnie okoliczność.

65 Por. art. 600 KN.
66 Zob. A. Okolski, op. cit., s. 96. Por. art. 601 KN.
67 Kontrakt dzierżawy lub najmu nie obowiązywał żony i jej spadkobierców po ustaniu użytko

wania męża, jeżeli został zawarty, przedłużony lub odnowiony na co najmniej rok przed planowaną 
datą rozpoczęcia jego wykonywania, chyba że wykonanie umowy rozpoczęło się jeszcze w czasie 
użytkowania męża; w każdym przypadku nie mógł jednak obowiązywać żony lub jej spadkobierców 
przez okres dłuższy niż 3 lata.

68 Był to więc quasi ususfructus, przewidziany w art. 587 KN.

Przedmiotem użytkowania były rzeczy określone co do tożsamości, jak i ga
tunku, a ponadto rzeczy zużywalne. W tym ostatnim wypadku przechodziły one 
w chwili zawarcia małżeństwa na własność męża, żona zaś stawała się z tego ty
tułu jego wierzycielką68. Po zakończeniu użytkowania mąż był zobowiązany do 
zwrotu rzeczy równej jakości i ilości lub tej samej wartości, w szczególności okre
ślonych sum pieniędzy pobranych z majątku żony.

Kodeks wyznaczał granice mężowskiego zarządu i użytkowania w art. 195 
KCKP. Przepis ten, będący konsekwencją przyjęcia przez ustawodawcę polskiego 
zasady rozdziału majątkowego w małżeństwie, stanowił, że „zarząd męża nie roz
ciąga się tak dalece, aby mu wolno było bez zezwolenia żony własności jej jakim
kolwiek sposobem zbywać lub obciążać, kapitały podnosić, układy pojednawcze 
względem własności żony zawierać”. Naruszenie tej zasady skutkowało odpowie
dzialnością odszkodowawczą męża względem żony; mogła ona ponadto wystąpić 
przeciwko nabywcy przedmiotu należącego do jej majątku ze skargą windyka- 
cyjną.

W przypadku sporów sądowych w sprawach dotyczących majątku żony znaj
dującego się pod zarządem i użytkowaniem męża ustawa wymagała z reguły 
uzyskania jej zezwolenia na prowadzenie sprawy lub jej przypozwania (art. 196 
KCKP). Mąż nie mógł więc działać w tej materii zupełnie samodzielnie, chyba że 
roszczenia związane były wyłącznie z użytkowaniem.

Zarząd i użytkowanie, przysługujące mężowi na majątku żony, ustawały 
z chwilą rozwiązania lub unieważnienia małżeństwa, separacji małżonków na czas
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nieograniczony69 oraz uznania męża za zaginionego bądź jego ubezwłasnowol
nienia70. Zgodnie z prawem upadłościowym z 1934 r. zarząd i użytkowanie mająt
ku wracały do żony z mocy prawa także w razie ogłoszenia upadłości męża71.

6’ Wyłącznie separacji sądowej, a nie faktycznej, na co zwrócił uwagę SN w orzeczeniu z 1928 r. 
(Zb. OSNzl928r., nr 211).

70 Zgodnie z art. 42 KCKP (w brzmieniu nadanym mu na podstawie ustawy' w przedmiocie 
zmiany i uzupełnienia niektórych przepisów obowiązujących w b. Królestwie Polskiem kodeksu 
cywilnego z 1825 r. oraz ustawy postępowania cywilnego, dotyczących nieobecnych i zaginionych 
z 27 stycznia 1922 r., Dz. U. nr 11, poz. 87) żona do czasu powrotu męża miała zarząd i użytko
wanie majątku, który według ustawy pozostawał pod jego zarządem i użytkowaniem, nawet gdy 
mąż pozostawił pełnomocnika. Uprawnienia żony były jednak ograniczone poprzez konieczność 
uzyskania upoważnienia sądowego do dokonania czynności przekraczających zakres prostego za
rządu i użytkowania. W razie ubezwłasnowolnienia męża żonie przysługiwały analogiczne prawa 
na podstawie art. 513 KCKP.

71 Por. art. IV przepisów KCKP wprowadzających prawo upadłościowe, Dz. U. nr 93, poz. 835.
72 Zgodnie z judykaturą Senatu Rosyjskiego żona mogła samodzielnie wnieść powództwo 

w przedmiotowej sprawie, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego; por. orzeczenie 
z 1873 r., Zb. Słomińskiego, nr 17.

73 Przed nowelizacją w 1921 r. wspomniany przepis stanowił, że żonie nie przysługuje prawo 
do żądania pozbawienia męża zarządu i użytkowania jej majątku z uwagi na jego niewywiązywanie 
się z obowiązku dostarczania przyzwoitego utrzymania rodzinie; mogła wówczas jedynie wnosić 
o nakazanie mężowi właściwego wykonywania wspomnianego obowiązku.

7,1 Tak orzeczenie D. C. K. nr 39 z 1907 r., Zb. Słomińskiego, nr 18.

KCKP przewidywał ponadto możliwość sądowego pozbawienia męża tych 
uprawnień72. Mogło to nastąpić w trzech przypadkach: 1) złego sprawowania za
rządu i narażenia przez to żony na niebezpieczeństwo utraty majątku; 2) niemoż
ności zapewnienia przez męża przyzwoitego utrzymania żonie i dzieciom z uwagi 
na zajęcie dochodów z jej majątku przez wierzycieli męża (art. 199 KCKP) i 3) nie- 
dostarczania przez męża przyzwoitego utrzymania żonie i dzieciom (art. 203 
KCKP w brzmieniu nadanym mu w 1921 r.)73. W razie orzeczenia utraty przez 
męża tych uprawnień żona obejmowała samodzielnie zarząd i użytkowanie swo
jego majątku, nabywając nieograniczone prawo do rozporządzania nim i zaciąga
nia w stosunku do niego wszelkich zobowiązań (art. 200-201 KCKP w brzmieniu 
z 1921 r.). Była wówczas zobligowana do współuczestniczenia, stosownie do swej 
zamożności, w ponoszeniu kosztów ad onera matrimonii. W wyjątkowych przy
padkach pozbawienie męża zarządu i użytkowania mogło być również środkiem 
zapobiegawczym względem majątku żony, który nie przeszedł jeszcze w jego po
siadanie74. Żona mogła w dowolnym momencie zrzec się praw, które uzyskała 
na mocy wyroku pozbawiającego męża zarządu i użytkowania, poprzez złożenie 
stosownej deklaracji w formie aktu notarialnego (art. 202 KCKP).

Poza wskazanymi powyżej ograniczeniami, wynikającymi z przysługującemu 
mężowi zarządu i użytkowania, małżonka zachowywała w systemie wyłączności 
majątkowej na gruncie kodeksu z 1825 r. pełną zdolność do czynności prawnych 
w zakresie jej dóbr zastrzeżonych. W praktyce majątek ten, zwłaszcza po zmianach 
wprowadzonych przez ustawę z 1921 r., mógł przedstawiać znaczną wartość, gdyż 
obejmował nie tylko w zasadzie cały dorobek żony nabyty w trakcie małżeństwa,
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ale także mienie uzyskane w spadku po rodzicach i krewnych. Celem uniknię
cia niejasności co do majątków dorobkowych małżonków ustawodawca polski, 
podobnie jak austriacki, ustanowił domniemanie, zgodnie z którym przedmioty 
nabyte w trakcie trwania małżeństwa traktowane były, w razie wątpliwości, za 
pochodzące od męża, z wyjątkiem bielizny, odzieży, narzędzi pracy i sprzętów ko
biecych, nawet jeśli zakupił je mąż (art. 217 KCKP)73. Ponadto małżonka otrzymała 
na mocy kodeksu z 1825 r. dodatkowe zabezpieczenie dla swoich praw w postaci 
możliwości ustanowienia hipoteki prawnej na dobrach męża, „jeżeli mąż stał się 
odpowiedzialnym żonie, albo jeżeli przy nim należność jakowa dla żony pozosta
je” (art. 205 KCKP). Prawo to przysługiwało jej lub jej następcom prawnym także 
po rozwiązaniu małżeństwa.

75 Por. także orzeczenie SN z 1926 r. (Zb. OSN z 1926 r., nr 152). Podobne do art. 217 KCKP 
domniemanie ustanowił art. 30 prawa upadłościowego z 1934 r., zgodnie z którym żona, żądając 
wyłączenia z masy upadłościowej przedmiotów nabytych przez nią w czasie trwania małżeństwa, 
musiała udowodnić, że nie zostały one kupione za fundusze męża.

76 Por. uwagi H. Konica, Prawa małżeńskie majątkowe..., s. 304-305, 325. Zob. także F. Bos- 
sowski, Niektóre problemy ustawodawcze w dziedzinie prawa prywatnego, „Wileński Przegląd Praw
niczy” 1931, nr 5, s. 150-152.

77 O instytucji posagu w prawie rosyjskim, która miała odmienne znaczenie od posagu przyję
tego m.in. w prawie austriackim, zob. uwagi zawarte w rozdziale II, pkt 3.1.3.

78 Orzeczenie D. С. K. nr 1130 z 1870 r., cyt. przez Z. Rymowicza, W. Święcickiego 
(op. cit., 1.1, s. 108).

75 Wyjątek dotyczył zobowiązań wekslowych, których żona nie mogła zaciągać bez zezwolenia 
męża; por. art. 2 rosyjskiej ustawy wekslowej z 1903 r., ZP 1.11, cz. 2.

4. System rosyjski

W pierwszej części 10. tomu Zwodu Praw Cesarstwa Rosyjskiego (zwanego też 
Swod Zakonow), pozostającego w mocy na Kresach Wschodnich 11 Rzeczypospo
litej, niewiele uwagi poświęcono stosunkom majątkowym małżonków. Prawo 
małżeńskie majątkowe zostało unormowane w oddziale 2 rozdziału IV Oprawach 
i obowiązkach małżonków (art. 100-118 ZP1.10, cz. 1). Na całość tej regulacji skła
dało się zaledwie dziewięć niezbyt obszernych artykułów (art. 109-118).

Podobnie jak w pozostałych częściach odrodzonego państwa, w wojewódz
twach wschodnich obowiązywał - jako ustrój ustawowy - system rozdzielności 
majątkowej. Artykuł 109 ZP 1.10, cz. 1 stanowił, że „przez małżeństwo nie powsta
je wspólnota majątków małżonków; każdy z nich ma prawo posiadać i nabywać 
na własność mienie samodzielnie”. Było to więc ujęcie zbliżone do zasady przyję
tej w § 1233 in principium ABGB, jednak w rzeczywistości rozdzielność majątkowa 
na gruncie ustawodawstwa rosyjskiego przybierała skrajną postać w porównaniu 
do innych ustaw dzielnicowych75 76. Wszelkie mienie żony, a zatem posag77, przed
mioty majątkowe nabyte przez kupno, darowiznę, spadek lub w inny sposób, po
zostawało jej wyłączną własnością (art. 110 ZP 1.10, cz. 1), którą mogła swobodnie 
rozporządzać bez potrzeby uzyskania zgody męża78. Każdy z małżonków mógł 
także samodzielnie zaciągać zobowiązania względem posiadanego majątku79.
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W art. 114 ZP1.10, cz. 1 podkreślono, że małżonkom przysługuje w szczególności 
prawo do sprzedaży, zastawiania swojego mienia i zarządzania nim, które wy
konują „niezależnie jeden od drugiego, bez potrzeby wzajemnego uzyskiwania 
ani listów zezwalających, ani upoważnień”. W konsekwencji mąż nie nabywał na 
mocy ustawy żadnych uprawnień związanych z zarządem majątkiem należącym 
do żony i jego użytkowaniem (art. 115 ZP 1.10, cz. 1). Uzyskać mógł je jedynie na 
podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez współmałżonkę.

Małżonkowie mogli swe majątki wzajemnie sobie sprzedawać, obciążać lub 
darować, a także zawierać między sobą wszelkie inne zobowiązania na ogólnych 
zasadach wynikających z prawa obligacyjnego80. Dozwolony był również zapis 
dożywotni całego lub części majątku nieruchomego na rzecz współmałżonka, 
z pominięciem wszystkich spadkobierców (art. 116-117 ZP 1.10, cz. I)81. judykatura 
rosyjska potwierdzała, że stosunki majątkowe małżonków mogą być przedmio
tem odrębnych kontraktów82. Swod Zakonow nie wyróżniał jednak odrębnej ka
tegorii umów małżeńskich majątkowych. Nie były nimi w szczególności - o czym 
niżej będzie jeszcze mowa - akty posagowe uregulowane w art. 1001-1008 ZP 
t. 10, cz. I83. Wszelkie układy między małżonkami, choć były dopuszczalne, nie 
były zatem traktowane inaczej niż podobne umowy zawierane między osobami 
względem siebie obcymi. Takie stanowisko ustawodawcy rosyjskiego w dziedzi
nie relacji majątkowych w małżeństwie tłumaczono na ogół radykalnym charak
terem rozdzielności majątkowej na gruncie przepisów Swodu Zakonow84.

80 Jak orzekł SN w 1926 r. (Zb. OSN z 1926 r., nr 190), możliwe było nawet zasiedzenie majątku 
nieruchomego jednego małżonka przez drugiego.

81 Ustawa przewidywała jednak w tym zakresie ograniczenia dotyczące majątków rodowych
(art. ZP t. 10, cz. 1), które zostały formalnie uchylone dopiero przez ustawę z 13 marca
1934 r. o zmianie niektórych przepisów o majątkach rodowych w województwach wschodnich, 
Dz. U. nr 29, poz. 236.

82 Orzeczenie D. C. K. nr21 z 1909 r., cyt. przez Z. Rymowicza, W. Święcickiego (op. cit., 
t. l,s. 109).

83 Por. rozdz. 11, pkt 3.1.3.
84 B. Wer miński, op. cit., s. 876.
85 Orzeczenie D. C. K. z 1901 r. nr 124, cyt. przez B. Wermińskiego (ibidem).

Ustawa przewidywała natomiast spoczywający na mężu obowiązek dostarcza
nia małżonce środków utrzymania „stosownie do swojego stanowiska i możno
ści” (art. 106 ZP 1.10, cz. 1). Żona była z kolei zwolniona zarówno z konieczności 
ewentualnej alimentacji męża, jak i z przyczyniania się do pokrywania kosztów 
związanych z pożyciem małżeńskim.

Każde z małżonków co do zasady samodzielnie odpowiadało swoim majątkiem 
za długi. Senat Rządzący w swoim orzecznictwie bardzo rygorystycznie interpre
tował tę zasadę, co niekiedy kłóciło się m.in. ze wspomnianym wyżej obowiąz
kiem męża ponoszenia wydatków małżeńskich. Przyjmowano więc na przykład, 
że mąż nie ma obowiązku płacić za produkty żywnościowe nabyte do domu przez 
małżonkę, jeśli posiada ona swój własny majątek, a nawet, że w takim przypad
ku nie ciąży na nim również obowiązek opłacenia jej pogrzebu85. Odpowiedzial-
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ność małżonka za zobowiązania współmałżonka Swod Zakonow przewidywał 
w jednym przypadku, a mianowicie w razie ogłoszenia jego upadłości (wniosek 
z art. 112 ZP1.10, cz. I)86. Zakres tej odpowiedzialności był - stosownie do regulu
jących tę kwestię przepisów ustawy o postępowaniu sądowo-handlowym (ZP 1.11, 
cz. 2)87 - dość szeroki. Małżonek odpowiadał bowiem majątkiem mu darowanym 
przez współmałżonka w okresie 10 lat poprzedzających otwarcie konkursu do 
majątku, jeżeli nabył określone składniki majątkowe od współmałżonka, rnusiał 
wykazać celem uniknięcia egzekucji, że nie zostały one kupione za pieniądze dru
giego małżonka (art. 461 ZP 1.11, cz. 2). Niezależnie od tego, do masy upadłościo
wej wciągano wszystkie ruchomości znajdujące się w ich wspólnym mieszkaniu, 
z wyjątkiem bielizny i ubrań należących do drugiego małżonka oraz rzeczy, co do 
których był on w stanie udowodnić swoje prawa (art. 465 ZP 1.11, cz. 2).

86 Por. ibidem, s. 875 oraz Prawo cywilne dzielnic polskich w zarysie, cz. 4, Prawo cywilne ziem 
wschodnich, oprać. F. Bossowski, Warszawa-Kraków 1922, s. 239-240.

87 Obowiązującej do momentu wejścia w życie nowego kodeksu handlowego z 1934 r., Dz. U. 
nr 57, poz. 502.

88 Przewidziane w BGB przepisy prawa małżeńskiego majątkowego obowiązywały w stosunku 
do wszystkich małżeństw zawartych od momentu wejścia w życie kodeksu, tj. po 1 stycznia 1900 r. 
Na mocy art. 200 przepisów wprowadzających kodeks (Einführungsgesetz zum Bürgerlischen Geset- 
zbuche, vom 18, Mai 1896, Reichs-Gesetzblatt, Nr. 21, s. 604) do małżeństw istniejących w tej da
cie zastosowanie miało dotychczasowe ustawodawstwo krajowe. W celu ograniczenia zamieszania 
związanego z przedłużającym się obowiązywaniem dawnych przepisów ustawodawca pozwolił jed
nak władzom poszczególnych krajów związkowych na zmianę ustrojów majątkowych opartych na 
przepisach sprzed 1900 r. poprzez ich dostosowanie do unormowań kodeksowych (art. 218 przepi
sów wprowadzających BGB). Z tej możliwości skorzystały Prusy w ustawie wprowadzającej do BGB 
z 20 września 1899 r. (Preußisches Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche, Gesetze-Sammlung 
für die Königlichen Preußischen Staaten, s. 177), obowiązującej także na ziemiach zaboru pruskiego. 
Stosownie do jej art. 44-67 dawne ustroje majątkowe z mocy prawa ulegały przekształceniu w naj
bardziej zbliżony do nich system przewidziany w BGB. Zob. H. U11 mann, Das gesetzliche ehelische 
Güterrecht in Deutschland, Aufl. 2, Berlin 1903, s. 3-4; C. Was ilkowski, op. cit., s. 843-844.

” Trzeba zaznaczyć jednak, że przepisy tytułu VI czwartej księgi BGB nie wyczerpywały re
gulacji dotyczącej stosunków majątkowych małżonków. Pewne przepisy znalazły się również w in
nych częściach kodeksu; por. np. 1357,1359, 1360-1362 BGB.

Na marginesie zauważmy, że w projekcie BGB ta część kodeksu była zatytułowana Ehe
verträge (Umowy małżeńskie); por. Motive zu dem Entwürfe eines bürgerlichen Gesetzbuches für das 
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Najbardziej rozbudowana regulacja prawa małżeńskiego majątkowego znajdo
wała się w kodeksie niemieckim z 1896 r.88 * Prawo to zostało unormowane przede 
wszystkim w tytule VI czwartej księgi BGB, a zatem - w odróżnieniu od systemu 
austriackiego i polsko-francuskiego - zostało ono wprost uznane za część prawa 
rodzinnego {Familienrecht)m. Ustawodawca niemiecki, podobnie jak polski, kon
sekwentnie rozróżniał ustawowe prawo małżeńskie majątkowe {gesetzliches eheli- 
sches Güterrecht), któremu poświęcił §§ 1363-1431, od prawa umownego {vertra
gliches Güterrecht), uregulowanego w §§ 1432-156390. Pierwsze z nich obejmowało 



32 1. Systemy prawa małżeńskiego majątkowego w Polsce w latach 918-1946

przepisy dotyczące: zasad ogólnych (§§ 1363-1372), zarządu i pobierania pożyt
ków (§§ 1373-1409), odpowiedzialności małżonków za długi (§§ 1410-1417), 
ustania zarządu i pobierania pożytków (§§ 1418-1425) oraz podziału majątków 
(§§ 1426-1431). Z kolei w części poświęconej konwencjonalnemu prawu mał
żeńskiemu majątkowemu zawarto przepisy ogólne (§§ 1432-1436), definiujące 
pojęcie małżeńskiej umowy majątkowej i wskazujące generalne zasady dotyczące 
jej zawierania, a dalej ujęcie „modelowe” trzech ustrojów majątkowych: ogólnej 
wspólności majątkowej (allgemeine Gütergemeinschaft, §§ 1437-1518), wspólności 
dorobku (Errungenschaftsgemeinschaft, §§ 1519-1548) oraz wspólności mienia ru
chomego (Fahrnisgemeinschaft, §§ 1549- 1557).

Przyjęte na gruncie prawa niemieckiego rozumienie pojęcia ustawowego pra
wa małżeńskiego majątkowego nie odbiegało od znaczenia nadawanego mu we 
współczesnych porządkach prawnych. Był to zatem ogół norm regulujących rela
cje majątkowe małżonków w razie niezawarcia przez nich kontraktu majątkowe
go91. W BGB nie odnajdujemy natomiast technicznego terminu dla ustawowego 
ustroju majątkowego (gesetzlicher Güterstand). W polskiej literaturze historycz- 
no-prawnej rozpowszechniło się wprawdzie określenie „system zarządu i pobie
rania pożytków (korzyści)”92, będące tłumaczeniem niemieckiego Güterstand der 
Verwaltung und Nutznießung, lecz nie jest ono precyzyjne. Sformułowanie to zo
stało bowiem użyte w BGB tylko raz, w § 152593, i nie oddaje ono właściwej istoty 
tego systemu majątkowego94. W doktrynie niemieckiej częściej używano innych 
terminów, np. Verwaltungsgemenschaft (wspólność zarządu), Güterverbindung, 
Gütervereinigung (połączenie dóbr), Gütereinheit (jedność dóbr), Ehemännliches 
Nutzungsrecht (mężowskie prawo użytkowania)95.

Deutsche Reich, Bd. 4: Familienrecht, Berlin-Leipzig 1888, s. 304. Wprowadzenie wspomnianego 
podziału terminologicznego na ustawowe i umowne prawo majątkowe nastąpiło zatem dopiero 
w toku prac parlamentarnych.

91 H. U lima nn, op. cit., s. 1.
92 Por. np. K. Sójka-Zielińska, Wielkie kodyfikacje cywilne. Historia i współczesność, Warsza

wa 2009, s. 329; S. P ł a z a, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. 2: Polska pod zaborami, 
Kraków 1998, s. 65; A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa 2008, s. 321.

93 § 1525 ust. 1 BGB (w brzmieniu z 1896 r.): „Das eingebrachte Gut wird für Rechnung des 
Gesammtguts in der Weise verwaltet, daß die Nutzungen, welche nach den für den Güterstand der 
Verwaltung und Nutznießung geltenden Vorschriften dem Manne zufallen, zu dem Gesammtgute 
gehören”.

94 Na co zwrócił uwagę W. ] a w o r s k i (Prawo cywilne na ziemiach polskich..., s. 365).
95 Por. np. ibidem-, Motive zu dem Entwürfe..., s. 133; P. Malsbenden, Die rechtliche Stellung 

der Frau im ehelischen Güterrecht vom ARL zum BGB, Frankfurt am Main i in. 1991, s. 46. Zob. także 
teoretyczne wprowadzenie E.-H. Kad ena, Eheliches Güterrecht, s. 704 i nast.

96 H. Konic, Prawo majqtkowe małżeńskie..., s. 227.

Ustawowy ustrój majątkowy w BGB opierał się na rozdzielności majątkowej, 
ale o ograniczonym zakresie. W pewnym sensie zbliżał się zatem do systemu pol
skiego96. Zgodnie z § 1363 BGB przez zawarcie małżeństwa zarząd majątku i pra
wo do pobierania pożytków przechodziły pod władzę męża. Chodziło tu o mienie 
wniesione (eingebrachtes Gut), do którego należał także majątek nabywany przez 
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żonę w trakcie trwania małżeństwa, w odróżnieniu od majątku zastrzeżonego 
(Vorbehaltsgut), wyraźnie wyłączonego na mocy § 1365 BGB spod zarządu mężow
skiego97. Mąż nie nabywał zarządu i nie pobierał korzyści, jeżeli zawarł małżeń
stwo z kobietą niemającą pełnej zdolności do czynności prawnych bez zezwolenia 
jej zastępcy ustawowego (§ 1364 BGB).

97 BGB w §§ 1366-1370 w sposób wyczerpujący określał, jakie rodzaje dóbr należą do majątku 
zastrzeżonego. Były to: rzeczy przeznaczone do wyłącznie osobistego użytku żony, „w szczególności 
suknie, przedmioty ozdobne i narzędzia pracy”, majątek nabyty przez żonę własną pracą lub przez 
samodzielne prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego, mienie uzyskanie przez nią w drodze 
dziedziczenia, zapisu, zachowku lub darowizny, pod warunkiem jednak, że spadkodawca lub dar
czyńca dokonał stosownego zastrzeżenia w tym zakresie, składniki majątkowe nabyte przez żonę 
na zasadzie surogacji oraz mienie uznane jako zastrzeżone przez małżonków na mocy ewentualnej 
umowy majątkowej. Zob. na ten temat także H. U lima n n, op. cit., s. 5 i nast.; C. Wasilkowski, 
op. cit., s. 845-846.

,s Chyba że żona potwierdziła tę czynność na zasadach określonych w 184-185 BGB, a po 
1933 r. - art. 101 i nast. k. z. lub mąż uzyskał zastępcze przyzwolenie sądu na jej dokonanie (ij 1379 
BGB).

” C. Wa s i 1 ko w s k i, op. cit., s. 844. Szczegółowa analiza zasad odpowiedzialności za długi mał
żonków w ustroju ustawowym została przeprowadzona przez H. U lima nna, op. cit., s. 200 i nast.

100 Por. 1384-1387 BGB.
101 O wyjątkach od tej reguły zob. ijjj 1412-1414 BGB.

Istota systemu ustawowego opierała się na trzech podstawowych zasadach:
1) Po zawarciu małżeństwa każdy z małżonków zachowywał prawo własności 

dotąd posiadanego majątku. W szczególności żona pozostawała właścicielką ca
łego swojego majątku mimo przysługującego mężowi zarządu i użytkowania. Jak 
zobaczymy niżej, zakres tego ostatniego był szeroki, ale i ściśle określony, jeżeli 
mąż dokonał takiego rozporządzenia majątkiem żony, które wykraczało poza te 
granice, jego czynność albo stawała się bezskuteczna, o ile dokonał jej w imieniu 
małżonki98, albo odpowiadał z tego tytułu jak za prowadzenie cudzych spraw bez 
zlecenia. Żona nie ponosiła również odpowiedzialności za długi męża, zgodnie 
z założeniem, że skoro nie brała udziału w dorobku powstałym w czasie mał
żeństwa, nie uczestniczyła także w stratach99. Wyjątek dotyczył sytuacji, w któ
rej przystąpiła do zobowiązania jako poręczyciel lub dłużnik solidarny. Wierzy
cielom męża z reguły nie przysługiwały żadne prawa do majątku wniesionego 
(§ 1410 BGB). Mogli oni żądać zaspokojenia z pożytków osiąganych z tego mienia, 
ale jedynie wówczas, gdy w pierwszej kolejności okazały się one wystarczające 
na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i użytkowaniem poszczególnych 
składników należących do mienia wniesionego100, należnych żonie i krewnym 
męża alimentów oraz własnego utrzymania męża odpowiadającego jego statu
sowi społecznemu. Z kolei z tytułu zobowiązań żony obciążony mógł zostać nie 
tylko jej majątek zastrzeżony, ale także, co do zasady, majątek wniesiony, i to bez 
względu na zarząd i pobieranie pożytków przysługujące mężowi (§ 1411 BGB). 
Reguła ta obowiązywała w pełni jedynie co do długów powstałych przed wpro
wadzeniem ustawowego ustroju małżeńskiego, względem późniejszych wierzy
telności doznawała zaś licznych wyłączeń101. W konsekwencji wierzyciele żony 
mogli dochodzić swych roszczeń, w zależności od rodzaju zobowiązania, tylko 
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względem jej majątku zastrzeżonego lub też zarówno z mienia zastrzeżonego, jak 
i wniesionego.

2) Żona była ograniczona w prawie do dysponowania swoim majątkiem 
wniesionym, gdyż, jak wspomnieliśmy, zarząd nim przechodził z chwilą zawar
cia małżeństwa w ręce męża, któremu przypadały również pożytki z tego mienia 
oraz wspólnie wypracowane oszczędności małżonków. Zarząd męża był prawem 
bezwzględnym, skutecznym nie tylko wobec żony, ale i wobec osób trzecich. 
Uprawnienie to opierało się na zaufaniu żony i służyło interesom obojga mał
żonków i ich potomstwa, w związku z czym miało wymiar ściśle osobisty i nie 
mogło zostać przeniesione na inną osobę (§ 1408 BGB). Niedopuszczalne było 
więc ustanowienie na nim zastawu lub użytkowania, nie podlegało ono także eg
zekucji (art. 861 niemieckiej procedury cywilnej z 1877 r.). Z uwagi na szczegól
ny charakter zarząd i pobieranie pożytków przysługiwały mężowi nawet w razie 
ograniczenia jego zdolności do czynności prawnych, z tym że w takim przypadku 
w wykonywaniu praw i obowiązków wynikających z przyjęcia systemu ustawo
wego zastępował go opiekun (§ 1409 BGB). Mąż nie mógł też jednostronnie zrzec 
się zarządu i pobierania pożytków102.

102 C. Wa silko wski, op. cit., s. 857.
103 Ibidem, s. 847.

Ustawa zobowiązywała męża do prawidłowego wykonywania zarządu (§ 1374 
BGB). Powinien on starać się nie tylko o utrzymanie mienia wniesionego w do
tychczasowym stanie, lecz dążyć również do jego pomnażania103. Na żądanie 
żony mąż był zobowiązany do udzielania wyjaśnień dotyczących zarządu. Zakres 
uprawnień składających się na prawo zarządu i pobierania pożytków nie pozwa
lał mu jednak na zaciąganie zobowiązań na rzecz żony przez czynności prawne 
bez jej przyzwolenia (§ 1375 BGB), a więc w praktyce nie mógł w zasadzie swo
bodnie dysponować mieniem wniesionym. Kodeks przewidywał jednak pewne 
wyjątki od tego zakazu, służące zapewnieniu prawidłowego wykonywania bieżą
cego zarządu. Mąż mógł w szczególności rozporządzać pieniędzmi i innymi rze
czami zużywalnymi żony, dokonywać potrąceń niektórych typów wierzytelności 
i wypełniać jej zobowiązania do świadczenia przedmiotu zaliczanego do majątku 
wniesionego (§ 1376 BGB). Do męża należało także prawo do sądowego docho
dzenia we własnym imieniu praw należących do tego mienia (§ 1380 BGB).

Ponadto ustawa wyposażała męża w pewne uprawnienia mające na celu za
chowanie substancji majątku podlegającego jego zarządowi i pobieraniu pożyt
ków. Zaliczyć do nich można przede wszystkim konieczność wydawania przez 
męża zgody na dokonanie przez żonę określonych czynności prawnych o charak
terze rozporządzającym (§ 1395 BGB). Były to wszystkie czynności, które prze
nosiły lub obciążały jej dobra wniesione, czyli, mówiąc inaczej, takie, które mia
ły skutek rzeczowy. Żona mogła natomiast samodzielnie dokonywać czynności 
o skutkach jedynie zobowiązujących. Naruszenie wymogu uzyskania zezwolenia 
męża skutkowało zasadniczo bezskutecznością danej czynności prawnej, chyba 
że została ona potwierdzona w trybie przewidzianym w § 1396 BGB.



5. System niemiecki 35

O ograniczeniu swobody dysponowania majątkiem wniesionym przez żonę 
decydował także sposób dochodzenia przez nią roszczeń przeciwko mężowi z ty
tułu zarządu i pobierania pożytków. Z reguły było to dopuszczalne dopiero po 
ustaniu tego ustroju (§ 1394 BGB), chyba że sposób wykonywania przez męża 
uprawnień ustawowych budził obawę, że prawa żony zostaną naruszone w spo
sób w znacznym stopniu zagrażający wniesionemu mieniu (§ 1391 BGB). Ograni
czenie to nie odnosiło się do ewentualnych roszczeń alimentacyjnych żony.

3) Uwzględniając dominującą pozycję męża w przedstawianym systemie ma
jątkowym, BGB stanowił, że na mężu ciąży obowiązek pokrywania wydatków 
związanych z utrzymaniem wspólnoty małżeńskiej (§ 1389).

Zarząd i pobieranie pożytków ustawały w chwili rozwiązania małżeństwa lub 
na mocy kontraktu małżeńskiego. Zona mogła również wnieść przeciwko mę
żowi skargę o uchylenie tego ustroju (Aufhebungsklage) w kilku enumeratywnie 
wskazanych w ustawie przypadkach (§ 1418 BGB): 1) jeżeli zachodziły wskazane 
już wyżej okoliczności dotyczące obawy o sposób wykonywania przez męża za
rządu (§ 1391 BGB)104; 2) gdy mąż naruszył obowiązek dostarczania żonie i ich 
dzieciom środków utrzymania oraz zachodziło niebezpieczeństwo, że nie będzie 
wywiązywał się z niego w przyszłości; 3) ubezwłasnowolnienia męża; 4) ustano
wienia kurateli dla męża z powodu jego nieobecności lub dla załatwiania jego 
spraw majątkowych105. Poza tym zarząd i pobieranie pożytków przestawały obo
wiązywać z chwilą prawomocności postanowienia o ogłoszeniu upadłości męża 
(§ 1419 BGB)106.

104 Sąd Najwyższy wskazał w orzeczeniu z 6 kwietnia 1934 r. (Zb. OSN z 1934 r., nr 637), że 
wystarczającą przesłanką do wystąpienia przez żonę z powództwem na podstawie § 1418 BGB była 
obawa o naruszenie substancji majątku wniesionego żony wskutek niewłaściwego zarządu męża. 
Nie było więc konieczne wystąpienie w tym zakresie jakiejkolwiek szkody.

105 W tych dwóch ostatnich przypadkach mąż mógł jednak odzyskać zarząd i pobieranie po
żytków po uchyleniu kurateli lub ograniczeń w zakresie przysługującej mu zdolności do czynno
ści prawnych albo też po skutecznym podważeniu uchwały sądu o ubezwłasnowolnieniu (ij 1425 
BGB).

106 Ogłoszenie upadłości żony nie miało wpływu na małżeński ustrój ustawowy.
10' Por. H. U11 m a n n, op. cit., s. 302 i nast.
108 W ramach swobody kontraktowania, o której będzie mowa w rozdziale II, mógł on zostać 

przyjęty przez małżonków również w umowie małżeńskiej.

W razie zniesienia zarządu i pobierania pożytków żona otrzymywała na po
wrót pełną kontrolę nad majątkiem wniesionym. W szczególności mąż był zobo
wiązany do wydania jej, względnie jej spadkobiercom, wszystkich przedmiotów 
należących do mienia wniesionego (§ 1421 BGB), przy czym kodeks nie ustana
wiał żadnych domniemań co do przynależności poszczególnych składników ma
jątkowych. Obowiązek zwrotu nie obejmował oczywiście - z racji charakteru tego 
ustroju - pobranych w trakcie trwania małżeństwa pożytków.

BGB przewidywał także - jako tzw. pomocniczy system majątkowy małżeń
ski - pełną rozdzielność majątkową (Gütertrennung)107. Ustrój ten mógł powstać 
z ustawy lub na mocy orzeczenia sądowego108. Pierwszy przypadek zachodził 
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wówczas, gdy małżeństwo zostało zawarte bez zgody ustawowego zastępcy ko
biety nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych (§ 1364 BGB) oraz 
w sytuacji, w której małżonkowie na podstawie kontraktu znieśli system usta
wowy lub przyjęty wcześniej ustrój umowny i nie postanowili nic innego (§ 1436 
BGB). Separacja dóbr obowiązywała małżonków na mocy wyroku sądowego 
przede wszystkim wtedy, gdy ustrój ustawowy lub przyjęty w umowie małżeń
skiej ustrój konwencjonalny został zniesiony wskutek uznania przez sąd stosow
nej skargi w tym zakresie109, a także gdy nastąpiło przywrócenie zniesionej przez 
sąd wspólności małżeńskiej (§ 1586 BGB).

109 Por. 1426 ust. 1,1470 ust. 1,1545 ust. 1 i 1549 BGB.
110 Szczegółową charakterystykę źródeł dawnego prawa węgierskiego przedstawia C. Putz, 

System des ungarischen Privatrechtes, Wien 1870, s. 8 i nast.
111 Szerzej na ten temat zob. Magyar Jogtorténet, szerk. B. Mezey, Budapest 2004, s. 119.
112 Corpus Iuris Hungarici. Magyar Tórve'nytar, 1836-1868, Budapest 1896, s. 273 i nast.
113 Évi XXXI. tórvénycikk a hazassagi jogról [Ustawa nr 31 o prawie małżeńskim].

Cechą charakterystyczną systemu pełnej rozdzielności majątkowej na grun
cie prawa niemieckiego było uchylenie zarządu i pobierania pożytków. Żona za
chowywała zatem zarząd swoim majątkiem i mogła nim swobodnie rozporzą
dzać bez zgody męża. Inaczej niż w głównym ustroju ustawowym, w przypadku 
rozdzielności majątkowej powinna przyczyniać się do pokrywania kosztów ich 
wspólnego pożycia. Nie musiała jednak w tym celu naruszać substancji swojego 
majątku (§ 1427 ust. 2 BGB).

6. System węgierski

Prawo węgierskie, ze względu na terytorialne i czasowe ograniczenie swojego 
obowiązywania, miało marginalną rolę pośród systemów prawa prywatnego, po
zostających w mocy w Polsce po 1918 r.

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że, w odróżnieniu od czterech pozostałych sys
temów, prawo to nie było skodyfikowane110. Nie licząc krótkiego okresu obowią
zywania austriackiej ustawy cywilnej, w latach 1853-1861, nie istniał na Węgrzech 
spójny system prawa małżeńskiego (hazassagi rertdszer). Zasadniczej zmiany nie 
przyniosła, podjęta ma przełomie 1860 i 1861 r., próba uporządkowania usta
wodawstwa krajowego111 112. Jej efektem było opublikowanie „Tymczasowych Wy
tycznych dla Praktyki Sądowej” (Ideiglenes tdrvenykezesi szabalyok)m, aktu, któ
ry - mimo że formalnie nie uzyskał mocy obowiązującej - odegrał w II połowie 
XIX wieku kluczową rolę, jako pomocnicze źródło prawa węgierskiego. Zawarte 
w „Tymczasowych Wytycznych...” przepisy z zakresu prawa małżeńskiego ma
jątkowego (art. 2-18) nie przyniosły jednak w tej dziedzinie istotnych modyfikacji 
w stosunku do reguł obowiązujących przed wprowadzeniem ABGB. Stanu praw
nego nie zmieniła również ustawa małżeńska z 1894 r.113, która porządkowała 
zasady zawierania i rozwiązywania małżeństw, lecz nie dotykała relacji majątko
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wych małżonków. Węgierskie prawo małżeńskie majątkowe było więc w istocie 
prawem zwyczajowym, jak podkreśla L. Asztalos, „wobec braku prawa pozytyw
nego stosunki między małżonkami i małżeński system majątkowy rozwijały się 
na bazie zwyczaju, w dużym stopniu pod wpływem prawa feudalnego i kanonicz
nego”11“1.

114 A magânjog es a kereskedelmi jog, [w:] A. C s i z m à d i a, Magyar âllam es jogtörtenet, Budapest 
1981, s. 439.

115 Ks. Ill, tyt. 29, art. 2; Corpus Iuris Hungarici. Decretum Tripartitum, Budapest 1897.
116 Por. Decretum Tripartitum..., ks. 1, tyt. 102.
117 Dz. U. nr 90, poz. 833.

Cechą charakterystyczną węgierskiego prawa małżeńskiego majątkowego 
był dualizm jego systemów, wynikający z trwałości feudalnego ładu społecznego. 
W XIX wieku ciągle pozostawały w mocy dawne przepisy Decretum Tripartitum 
Werbóczyego, przewidujące dwa odrębne ustroje majątkowe w zależności od 
tego, z której warstwy społecznej wywodzili się małżonkowie. Istota pierwszego 
z nich, obowiązującego mieszczan i chłopów, polegała na zapewnieniu każdemu 
małżonkowi udziału w dorobku małżeńskim (kozszerzemeny)114 115. Kobieta stawała 
się więc automatycznie współwłaścicielką majątku nabywanego w trakcie trwa
nia małżeństwa, z tym że pierwotnie chodziło jedynie o nadanie jej w tym za
kresie określonych praw spadkowych po mężu. Począwszy od XVII wieku, ustrój 
ten ewoluował jednak w kierunku sui generis wspólności dorobku. Drugi system, 
„szlachecki”, opierał się na rozdzielności majątkowej i był mniej korzystny dla 
kobiety, jeżeli chodzi o prawo do dorobku małżonków - o ile nic innego nie wy
nikało z aktu nabycia, przyjmowano, że właścicielem przedmiotów majątkowych 
uzyskanych po zawarciu małżeństwa był wyłącznie mąż116. Z czasem dopuszczo
no możliwość przyznania żonie udziału w dorobku na mocy umowy małżeńskiej 
lub w sytuacji, w której nabycie danej rzeczy nastąpiło ze środków pochodzących 
z jej „wolnego” majątku (szabad vagyon).

Mimo przeobrażeń, którym podlegały w XV1-X1X wieku oba wspomnia
ne ustroje majątkowe, zasadę ich dualizmu utrzymały „Tymczasowe Wytycz
ne...”, potwierdzając w tej materii nienaruszalność „dawnych praw węgierskich” 
(art. 13). Rozwiązanie to doczekało się licznej krytyki w doktrynie, jako sprzeczne 
z ideą równości wobec prawa ogłoszoną w czasie rewolucji 1848 r., lecz nie uległo 
zmianie aż do reform przeprowadzonych w połowie XX wieku.

Na ziemiach polskich węgierskie prawo małżeńskie majątkowe obowiązywa
ło, jak już wspomniano, jedynie do 1922 r. Na mocy rozporządzenia Rady Mini
strów z 14 września 1922 r. w przedmiocie organizacji sądownictwa na Spiszu 
i Orawie i rozciągnięcia na ten obszar mocy obowiązującej niektórych ustaw 
i rozporządzeń zostało zastąpione przez prawo austriackie (§ 2 pkt 3)117.
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Rozdział II

MAŁŻEŃSKIE UMOWY MAJĄTKOWE 
W ŚWIETLE PRZEPISÓW 

OBOWIĄZUJĄCYCH W POLSCE 
W LATACH 1918-1946

1. Pojęcie i istota małżeńskich umów majątkowych

Porównanie przepisów obowiązujących na ziemiach polskich po 1918 r. w za
kresie małżeńskich umów majątkowych nastręcza pewnych trudności. Przede 
wszystkim nie jest możliwe stworzenie wspólnej dla wszystkich pięciu systemów 
prawnych definicji tych kontraktów.

Wyraźne różnice, zachodzące między poszczególnymi systemami prawnymi, 
były widoczne już na płaszczyźnie terminologicznej. Zgodnie z art. 207 KCKP 
kontrakty majątkowe co do zasady nie mogły być zawierane „jak przed obcho
dem małżeństwa”, dlatego też kodeks z 1825 r. posługiwał się konsekwentnie 
określeniem „umowa przedślubna”118. Odbiegał zatem od swojego francuskiego 
pierwowzoru, w którym użyty został ogólniejszy, lecz zarazem mniej jednoznacz
ny termin contrat de mariage (kontrakt małżeński)119. Semantycznie zbliżone do 
przyjętego w Kodeksie Napoleona było pojęcie Ehevertrag, które zastosowane 
zostało w niemieckim BGB (§ 1432). W kodeksie austriackim umowy majątko
we małżonków zostały natomiast nazwane „układami małżeńskimi” (Ehepakte, 
§ 1217), co miało je odróżnić od samego aktu zawarcia małżeństwa, określonego 
mianem Ehevertrag (§ 44)120. Prawo węgierskie posługiwało się terminem „mał

118 Por. np. art. 209, 211, 231 KCKP. Zob. też: A. Okolski, op. cit., s. 101 i nasi.; H. Ko
nic, Prawo majątkowe małżeńskie..., s. 64; D. Wiśniewska-Jóźwiak, Postanawiają, iż co do 
majątku..., s. 77 i nast.

115 Por. art. 1081, 1091 oraz 1387 i nast. KN. Por. E.-H. Kaden, Ehevertrag, s. 733 oraz D. de 
F o 11 e V i 11 e, Traité du contrat pécuniaire de mariage et des droits respectifs des époux quant aux biens, 
extrait d’une conférence faite en vue du 2ème examen de doctorat durant les années 1882-1883, Paris 
1883, s. 6 i nast.

120 Wypada jednak zauważyć, że w czasie prac nad ABGB kwestia nazewnictwa małżeńskich 
umów majątkowych budziła kontrowersje. Redaktorzy kodeksu zdawali sobie sprawę, że oba wspo
mniane terminy, tj. Ehevertrag i Ehepakt, mają - z semantycznego punktu widzenia - w zasadzie 
znaczenie synonimiczne. Drugi z nich utrzymano jedynie z braku lepszych propozycji. Odrzuco
no m.in. projekt Mathiasa Wilhelma von Haana, który proponował określenie Verträge zwischen

https://doi.org/10.12797/9788376387734.03
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żeński kontrakt majątkowy” (hazassagi vagyonjogi szerzódest), zamiennie z wystę
pującym w starszych źródłach łacińskim pojęciem contractus matrimonialis121.

Eheleuten, oraz zbliżone do niego rozwiązanie Josepha von Sonnenfelsa (Vermögenverträge unter 
Eheleuten), oba jako zbyt zawężające zakres podmiotowy tych kontraktów; zob. J. Ofner, Der Ur- 
entwurf und die Beratungsprotokolle des österreichischen Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches, Bd. 
2, Wien 1889, s. 138 i nast. Trzeba ponadto zwrócić uwagę, że w polskiej literaturze prawniczej 
różnie tłumaczono ustawowy termin Ehepakte. S. Wróblewski konsekwentnie używał określe
nia „układy małżeńskie” (Powszechny austryacki kodeks..., t. 2, s. 1025 i nast.). Tak samo H. Konic 
(Prawo majątkowe małżeńskie..., s. 283 i nast.) i F. Z o 11, który stosował pojęcie „układu majątkowe
go małżeńskiego” (Województwa południowe..., s. 832 i nast.). Z kolei E. Till (Wykład austryackiego 
prawa familijnego..., s. 190 i nast.) proponował przekład: „umowy majątkowe małżeńskie”. Podobnie 
również W. Jaworski (Prawo cywilne na ziemiach polskich..., s. 409), który używał go zamiennie 
z terminem „kontrakty małżeńskie” (Kodeks cywilny austryacki..., t. 2, s. 756 i nast.). Oba tłumacze
nia niemieckiego terminu „pakt”, tj. „umowa” (kontrakt) lub „układ”, były niewątpliwie poprawne 
(zamienne znaczenie przypisywał im m.in. cieszący się ówcześnie uznaniem Dokładny słownik ję
zyka polskiego i niemieckiego w czterech tomach. Część niemiecko-polska, w oprać. F. Konarskie
go, A. Inlendera, F. Goldscheider a, A. Zipper a, t. 2, wyd. 2, Wiedeń-Warszawa 1908, 
s.v. Pakt). Z uwagi jednak na wspomniane subtelne rozróżnienie terminologiczne wprowadzone 
przez samego ustawodawcę austriackiego bardziej trafny wydaje się przekład proponowany przez 
S. Wróblewskiego, gdyż utrzymywał on tę różnicę, a zarazem pozostawał najwierniejszy oryginal
nemu pojęciu kodeksowemu.

121 C. P utz, op. cit., s. 315.

Przepisy określające istotę małżeńskiej umowy majątkowej miały w kodek
sach obowiązujących w Polsce do 1946 r. następujące brzmienie:

ABGB, § 1217: Ehepakte heissen diejenigen Verträge, welche in Absicht auf die 
eheliche Verbindung über das Vermögen geschlossen werden, und haben vor
züglich das Heiratsgut; die Widerlage; Morgengabe; die Gütergemeinschaft, Ver
waltung und Fruchtniessung des eigenen Vermögens; die Erbfolge, oder die auf 
den Todesfall bestimmte lebenslange Fruchtniessung des Vermögens, und den 
Witwengehalt zum Gegenstände.
Układami małżeńskimi nazywają się umowy, jakie się zawiera co do majątku ze 
względu na związek małżeński, a które w szczególności mają za przedmiot posag; 
oprawę; wiano; wspólność majątkową; zarząd i użytkowanie własnego majątku; 
dziedziczenie lub ustanowione na wypadek śmierci dożywocie oraz pensję wdo
wią.
KCKP, art. 207: Umowy, urządzające stosunki majątkowe między małżonkami, 
nie mogą być zawarte, jak przed obchodem małżeństwa, przez akt przed urzędem 
aktowym sporządzony.
BGB, § 1432: Die Ehegatten können ihre güterrechtlichen Verhältnisse durch 
Vertrag (Ehevertrag) regeln, insbesondere auch nach der Eingehung der Ehe den 
Güterstand aufheben oder ändern.
Małżonkowie mogą drogą umowy ułożyć swoje stosunki majątkowe (umowa 
małżeńska), w szczególności mogą także po zawarciu małżeństwa uchylić lub 
zmienić stan majątkowy.

W kodeksie austriackim przez pojęcie małżeńskiej umowy majątkowej nale
żało zatem rozumieć wszelkie porozumienia zawierane w zamiarze uregulowania 
sytuacji majątkowej małżonków w związku z planowanym lub już zawartym mał
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żeństwem (§ 1217 ABGB)122. Chodziło przy tym zawsze o konkretne małżeństwo, 
na co wskazuje użyty w powołanym przepisie zwrot „ze względu na związek mał
żeński”. Nie była więc układem małżeńskim umowa sporządzona na przypadek 
zawarcia małżeństwa z kimkolwiek w przyszłości123. Obecność tak rozumianej 
matrimonii causa była niezbędną przesłanką zawarcia kontraktu małżeńskiego, 
który miał, do pewnego stopnia, charakter akcesoryjny względem samego aktu 
małżeństwa124. Układy te były sui generis umowami warunkowymi - sporządza
no je pod warunkiem istnienia ważnego małżeństwa. W razie jego niedojścia do 
skutku również i one stawały się bezskuteczne, a w przypadku unieważnienia 
małżeństwa ulegały rozwiązaniu (§ 1265 ABGB). Współzależność między małżeń
stwem i układem małżeńskim była rozumiana dość ściśle: nie każda umowa za
warta „przy okazji” ślubu nosiła znamiona kontraktu w znaczeniu § 1217 ABGB, 
zaś małżeństwo zawsze musiało pozostawać główną przyczyną ekonomiczną 
konkretnej umowy.

122 Z literatury austriackiej por. w szczególności L. v. Kirchstetter, Commentar zum Oe- 
sterreichischen Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuche mit vorzüglicher Berücksichtigung des gemeinen 
deutschen Privatrechts, Leipzig-Wien 1868, s. 534-535; ). v. Anders, op. cit., s. 110; J. Krainz, 
System des österreichischen allgemeinen Privatrechts (Grundriss und Ausführungen), Bd. 2: Das Obliga
tionen-, Familien- und Erbrecht, Aufl. 2, Wien 1894, s. 375-376; Μ. v. Stubenrauch, Commentar 
zum österreichischen Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuche, Bd. 2, Aufl. 8, Wien 1903, s. 513 i nast.; 
A. Ehrenzweig, op. cit., s. U8inast.

123 E. T i 11, Wykład austryackiego prawa familijnego..., s. 190.
124 Por. ibidem, s. 191; F. Zoll, Województwa południowe..., s. 832 oraz G. Gitreil, Układy 

majątkowe małżeńskie, „Glos Adwokatów” 1937, nr 6, 7, s. 200.
125 S. Wró blews ki, Powszechny austryacki kodeks..., t. 2, s. 1027.
126 Por. niżej, pkt 2.

Oprócz tej lakonicznej, ale zarazem szeroko zakreślonej definicji, kodeks 
austriacki wskazywał typy umów, które z mocy samego prawa były zaliczane 
do układów małżeńskich. Były to: posag, oprawa, wiano, umowa ustanawiająca 
wspólność majątkową oraz zasady zarządu i użytkowania majątku, kontrakt dzie
dziczenia, umowa o dożywocie i pensja wdowia (§ 1217 ABGB). Katalog nie miał 
jednak charakteru zamkniętego125. Ponieważ przy sporządzaniu układów małżeń
skich obowiązywała, powszechnie akceptowana w doktrynie i judykaturze, zasada 
swobody umów, małżonkowie mogli przyjąć jeden ze wzorców zaproponowanych 
przez ustawodawcę lub dokonać jego modyfikacji bądź też stworzyć rozwiązania 
nieznane przepisom kodeksu126. Systematyka ABGB nie była w tej materii kon
sekwentna. Wyliczenie typów umów w § 1217 ABGB nie pokrywało się bowiem 
z zakresem regulacji rozdziału XXV111, poświęconego - zgodnie z nadanym mu 
tytułem - „układom małżeńskim”. Znalazły się w nim, jak już wspomniano, unor
mowania dotyczące m.in. testamentów wspólnych (§ 1248 ABGB), które nie zo
stały wymienione w powołanym przepisie.

Tak szeroko ujęta definicja małżeńskiej umowy majątkowej, w połączeniu 
z niezbyt przejrzystym układem wewnętrznym ustawy cywilnej, postawiła za
równo judykaturę, jak i doktrynę przed koniecznością odgraniczenia jej od in
nych kontraktów.
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W wypracowanym na gruncie § 1217 ABGB XlX-wiecznym orzecznictwie 
austriackim, uzupełnionym następnie przez polską judykaturę międzywojenną, 
można odnaleźć liczne wskazówki w tym zakresie. Podkreślano przede wszyst
kim konieczność istnienia wyżej opisanej causa, której obecność de facto prze
sądzała o charakterze danego kontraktu127. Celem układu małżeńskiego zawsze 
musiało być uregulowanie stosunków majątkowych między małżonkami albo 
na czas trwania małżeństwa, albo na wypadek jego rozwiązania. Kontrakt, któ
rego cel wyczerpywał się przez coś innego, nawet jeśli został zawarty z uwagi na 
planowany ślub, nie nosił cech małżeńskiej umowy majątkowej. „Okoliczność, 
że małżeństwo dało stronom powód do umowy, nie nadaje tej umowie jeszcze 
charakteru układu małżeńskiego”, potwierdził Sąd Najwyższy w 1929 r.128 Trafny 
w tym kontekście był wniosek Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości, który 
w orzeczeniu z 10 stycznia 1905 r.129 uznał, że właściwa ocena charakteru dane
go kontraktu możliwa jest dopiero po wnikliwej analizie zarówno treści umowy, 
jak i okoliczności jej zawarcia, judykatura odmawiała cech małżeńskich układów 
majątkowych w szczególności kontraktom, na podstawie których dokonywano 
przesunięć majątkowych między majątkami małżonków, także wówczas, gdy były 
one sporządzone w bezpośrednim związku z małżeństwem bądź ich skuteczność 
została wprost uzależniona od jego zawarcia. Do układów małżeńskich z reguły 
nie należały umowy sprzedaży i zamiany między małżonkami (nupturientami) 
lub też między nimi i osobami trzecimi130. Wyjątkiem była sytuacja, w której po
wyższe układy zostały zawarte dla pozoru (Scheirwertrage), a rzeczywistym moty
wem działania kontrahentów była organizacja stosunków majątkowych w mał
żeństwie131. Zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą do kontraktów małżeńskich nie 
zaliczano także darowizn między małżonkami lub narzeczonymi132. W kwestiach 
szczegółowych judykatura wypowiedziała się jeszcze m.in. o testamentach wspól
nych133, kontraktach zrzeczenia się dziedziczenia przez małżonka lub osobę trze
cią z korzyścią na jego rzecz134 i zapisach na sąd polubowny mających za przed
miot spór wynikający ze stosunków majątkowych małżonków135, nie dopatrując 
się w żadnym z tych przypadków cech małżeńskiej umowy majątkowej.

127 Konieczność wystąpienia matrimonii causa nie wykluczała sytuacji, w której układ małżeń
ski pozostawał także pod wpływem innej causa. Przykładowo akt ustanowienia wiana, będący mał
żeńską umową majątkową (§ 1217 ABGB), był pośrednio uwarunkowany także przez causa donandi; 
por. GUW, Bd. 11, Nr. 4143.

128 Zb. OSN z 1929 r., nr 115.
125 GUW, Bd. 8, Nr. 21919.
130 GUW, Bd. 2, Nr. 748; Bd. 8, Nr. 2919.
131 GUW, Bd. 8, Nr. 2919; por. także § 916 zd. 2 ABGB dotyczący wykładni kontraktów pozor

nych. O problemie pozorności umów w prawie austriackim zob. E. T i 11, Wykład nauki o stosunkach 
obowiązkowych, 1.1: Część ogólna, Lwów 1895, s. 148 i nast.

132 Szerzej zob. na ten temat rozważania zawarte w rozdziale V, pkt 1.
133 Np. GUW, Nr. 7049.
134 Np. GUW, Nr. 7618.
135 GUW, Nr. 5665.
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Należy zatem przyjąć, że na gruncie prawa austriackiego układem małżeń
skim była umowa spełniająca łącznie następujące warunki: 1) jej przedmiotem 
była regulacja szeroko pojętych stosunków majątkowych małżonków, także na 
wypadek śmierci jednego z nich lub rozwiązania małżeństwa; 2) została zawarta 
i obowiązywała sub conditione iuris ważnego małżeństwa (z wyjątkiem przypadku, 
gdy miała na celu uregulowanie relacji majątkowych małżonków w związku z pla
nowanym rozwiązaniem małżeństwa); 3) zachowano wymogi dotyczące formy 
kontraktu, o czym będzie mowa niżej136 137.

136 Zob. pkt 5.
137 C. Putz, op. cit., s. 315.
138 H. Konic, Prawo majątkowe małżeńskie..., s. 65-66.
139 Art. 1387 KN (w brzemieniu z 1804 r.): „La loi ne régit l’association conjugale, quant aux 

biens, qu’à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, 
pourvu quelles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs, et, en autre, sous les modifications qui 
suivent"; art. 1395 KN: „Toutes conventions matrimoniales seront rédigées, avant le mariage, par 
acte devant notaire”. Por. także D. d e Fo 11 e v i 11 e, op. cit.

N0 W. Hole wiński, op. cit., s. 71; A. Okols ki, op. cit., s. 93 i nast. Por. także uwagi w rozdz. 
1, pkt 2.

Zbliżone do przyjętego w ABGB było pojęcie małżeńskich umów majątkowych 
(hazassagi szerzódes) w prawie węgierskim. Kontrakt ten, występujący w dawniej
szych źródłach pod nazwą contractus matrimonialisli7, mógł zostać podpisany 
przed zawarciem małżeństwa lub w trakcie jego trwania, jego przedmiotem było 
uregulowanie wszelkich stosunków majątkowych małżonków, w tym także na 
wypadek wcześniejszej śmierci jednego z nich.

W systemie polsko-francuskim małżeńskimi umowami majątkowymi na
zywano, stosownie do art. 207 KCKP, kontrakty sporządzane „przed obchodem 
małżeństwa” i zawierające ogół postanowień urządzających stosunki majątkowe 
w małżeństwie. Jak podkreślał H. Konic, „(...) umowa przedślubna, ze względu 
na swoja naturę, może się odnosić jedynie do stosunków majątkowych między 
przyszłymi małżonkami. Może wprawdzie zawierać stypulacje, dotyczące innych 
stosunków pomiędzy przyszłymi małżonkami, może obejmować darowizny uczy
nione przez osoby trzecie na rzecz przyszłych małżonków, lecz nie będą to już 
części składowe umowy przedślubnej w ścisłem tego słowa znaczeniu (..,)”138. Po
jęcie intercyzy na gruncie KCKP nie różniło się więc istotnie od definicji przyjętej 
w Kodeksie Napoleona (1387 i 1395 KN)139, choć trzeba zauważyć, że w doktrynie 
polskiej nie nadawano tej umowie znaczenia „paktu rodzinnego” (pacte de familie, 
Sipperwertrag). Brak kontraktu przedślubnego pociągał za sobą stosowanie prze
pisów ustawowych o ustroju majątkowym między małżonkami (art. 191 KCKP)140. 
Podobnie jak w prawie austriackim, kontrakty te miały charakter warunkowy - 
ich skuteczność została uzależniona od istnienia ważnego małżeństwa.

W świetle niemieckiego kodeksu cywilnego z 1896 r. umowy małżeńskie mia
ły na celu ułożenie, modyfikację lub zmianę stosunków majątkowych małżonków 
(§ 1432 BGB). Innymi słowy, były one „porozumieniem narzeczonych lub mał
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żonków co do porządku ich relacji majątkowych”141. Na mocy tego porozumienia 
małżonkowie regulowali prawa i obowiązki majątkowe względem siebie odmien
nie od przepisów ustawowych oraz wcześniejszych umów142. Stosownie do § 1434 
BGB, kontrakt małżeński rnusiał być zawarty w obecności obu stron przed nota
riuszem lub przed sądem, przy czym dopuszczalne było jego sporządzenie zarów
no przed zawarciem małżeństwa, jak i w trakcie jego trwania. Istnienie ważnego 
małżeństwa było istotną przesłanką tego kontraktu (causa matrimonii).

141 J. E n d e m a n n, Lehrbuch des bürgerlichen Rechts. Einführung in das Studium des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs, Bd. 5: Familienrecht, Berlin 1907, s. 760.

142 F. Bollenbeck, Umfang und Grenzen der Vertragsfreiheit im ehelichen Güterrecht, „Zeit
schrift des Deutschen Notarvereins” 1911, Nr. 9, s. 687.

143 Przykładowo zob. A. v. Baligand, op. cit., s. 4; R. Reichenheim, op. cit., s. 8; F. Bol
le n b e c k, op. cit., s. 702. Por. także uwagi A. H i r s ch a, op. cit., s. 13 i nast.

144 A. v. B a 1 i ga n d, op. cit., s. 5.
145 C. Wa s il ko w ski, op. cit., s. 859.
146 A. v. B a 1 i ga n d, op. cit., s. 6.

W doktrynie niemieckiej zgodnie przyjmowano, że przedmiotem umowy 
małżeńskiej mogą być jedynie relacje majątkowe małżonków143 144. Niedopuszczal
ne było uregulowanie w tym kontrakcie praw i obowiązków o charakterze nie
majątkowym czy stosunków należących do szeroko pojętego prawa rodzinnego, 
np. zasad wychowania dzieci, opieki nad współmałżonkiem itd. Nie każdy kon
trakt zawarty między małżonkami w sprawach majątkowych mógł jednak być za
kwalifikowany jako umowa małżeńska. Rozgraniczenie kontraktów małżeńskich 
oraz innych umów było trudne. Podobnie jak doktryna austriacka, również na
uka niemiecka wypracowała pewne wytyczne, określając, zazwyczaj w sposób ne
gatywny, zakres przedmiotowy „stosunków majątkowych” w znaczeniu użytym 
w § 1432 BGB. Ogólnie rzecz biorąc, umowa małżeńska powinna wg niej regulo
wać takie sprawy majątkowe, które składały się na pojęcie „stanu majątkowego” 
(Güterstandf . Były to przede wszystkim postanowienia dotyczące przyjętego 
przez małżonków ustroju majątkowego, jego zmian lub przekształceń. Nie miała 
znaczenia kwestia, czy umowa dotyczyła pewnej części majątku czy tylko poje
dynczych przedmiotów, o ile tylko odnosiła się do zasad funkcjonowania ustroju 
majątkowego, np. precyzowała skład poszczególnych mas majątkowych145. Z ka
tegorii umów małżeńskich wyłączono kontrakty, które zawierały postanowienia 
w przedmiocie stosunków majątkowych niemających wpływu na obowiązujący 
w małżeństwie ustrój majątkowy. Przynależały tu zwłaszcza umowy skutkujące 
przesunięciami między majątkami małżonków „jak między osobami obcymi”, 
a zatem np. darowizna, zamiana, sprzedaż, pożyczka itd.

Sporządzenie umowy przy okazji lub nawet pod wyraźnie zastrzeżonym wa
runkiem zawarcia małżeństwa nie przesądzało o jej kwalifikacji. Przykładowo, 
kontrakt posagowy nosił cechy umowy w znaczeniu § 1432 BGB tylko wówczas, 
gdy jednocześnie ustanawiał rozdzielność majątkową i ewentualnie zwalniał żonę 
od obowiązku przyczyniania się do ponoszenia kosztów pożycia małżeńskiego 
(§ 1427 BGB)146.
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Reasumując, można stwierdzić, że w świetle niemieckiego BGB przedmiotem 
małżeńskiej umowy majątkowej było unormowanie stosunków majątkowych 
małżonków w granicach pewnego ustroju majątkowego, w sposób odmienny od 
regulacji ustawowej lub wcześniej zawartego kontraktu. Ustrój ten nie obejmo
wał stosunków majątkowych, które mogły powstać między określonymi osobami 
niezależnie od faktu ich pozostawania w związku małżeńskim, a ponadto także 
stosunków majątkowych niezależnych od systemu majątkowego.

2. Problem swobody małżeńskich umów majątkowych

Treść małżeńskiej umowy majątkowej była wypadkową przyjętych na gruncie 
poszczególnych kodeksów obowiązujących w Polsce do 1946 r. granic wolności 
kontraktowania w dziedzinie prawa małżeńskiego majątkowego147.

I4' Por. E.-H. Kaden, Ehevertrag, s. 737-741. Ewolucję historyczną tej zasady na gruncie pra
wa małżeńskiego majątkowego przedstawia ). W. Hedemann, Die Fortschritte des Zivilrechts im 
XIX. Jahrhundert. Ein Überblick über die Entfaltung des Privatrechts in Deutschland, Österreich, Frank
reich und der Schweiz, T. 1: Die Neuordnung des Verkehrslebens, Berlin 1910, s. 17 i nast.

148 A. S t e 1 m a c h o w s k i, Wstęp do teorii prawa cywilnego, Warszawa 1984, s. 97.
149 Na ten temat zob. Μ. Stus, Rewolucja w okowach tradycji. Szkic z dziejów reform prawa 

małżeńskiego majątkowego w Europie w pierwszej połowie XX wieku, „Krakowskie Studia z Historii 
Państwa i Prawa" 2010, t. 3, s. 223-236.

150 Por. A. D y o n i a k, Majątkowe prawo małżeńskie wybranych państw..., s. 120.

Zasada swobody umów jest jedną z wiodących w prawie prywatnym148. Zwięk
szenie gwarancji wolności kształtowania relacji majątkowych przez małżonków 
należało do jednej z głównych tendencji występujących w tej dziedzinie prawa 
w ciągu ostatnich dwóch stuleci149. Swoboda zawierania kontraktów małżeńskich 
{liberie des conventions matrimoniales, Ehevertragsfreicheit) nie była jednak iden
tyczna w poszczególnych systemach prawnych. Nie miała też charakteru bez
względnego. Jej granice mogły być skonstruowane w różny sposób: od najwęższej, 
opierającej się na możliwości modyfikacji tylko jednego ustroju małżeńskiego, aż 
do najszerszej, pozwalającej na powołanie w drodze umowy dowolnego ustro
ju majątkowego, w tym nieprzewidzianego w ogóle w ustawie150. Ograniczenie 
zakresu wolności było uzasadnione kilkoma względami. W pierwszej kolejności 
przemawiał za nim postulat pewności obrotu prawnego i ochrony interesów mał
żonków oraz osób trzecich, zwłaszcza wierzycieli. Zbyt szeroka swoboda umów, 
granicząca z dowolnością, stanowiła także zagrożenie dla bezpieczeństwa ekono
micznego małżonków. Dzięki jej ograniczeniu możliwe stało się ponadto zacho
wanie niezbędnego formalizmu w kształtowaniu małżeńskiego ustroju majątko
wego.

Na gruncie prawa małżeńskiego majątkowego należy oddzielić problem swo
body zawierania kontraktów majątkowych przed zawarciem małżeństwa i po 
nim. W drugim przypadku łączy się on z zagadnieniem „zmienialności” intercyz 
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(mutabilite, Abänderlichkeit)™. Pytania o swobodę sporządzania umów przedmał
żeńskich oraz o dopuszczalność późniejszej zmiany przyjętego w nich ustroju 
majątkowego są jednak ze sobą tylko pośrednio powiązane, w tym sensie, że po
zytywna odpowiedź na pierwsze z nich niekoniecznie implikuje jednakową odpo
wiedź na drugie pytanie.

W ustawodawstwie międzywojennym najdalej posunięta swoboda małżeń
skich umów majątkowych panowała w prawie austriackim, polsko-francuskim 
i węgierskim. Jak wspomniano, w tych systemach ustawodawca pozostawiał mał
żonkom (nupturientom) wolną rękę nie tylko z zakresie wyboru jednego spośród 
ustrojów majątkowych przewidzianych w ustawach cywilnych, ale również łącze
nia elementów kilku z nich w dowolny sposób, a nawet stworzenia zupełnie no
wego ustroju. Strony mogły uregulować w kontrakcie również inne kwestie ma
jątkowe: dokonywać darowizn, określać porządek dziedziczenia po sobie, zrzec 
się spadku, zawierać określone postanowienia na wypadek rozwiązania małżeń
stwa itd.

Granicę swobody kontraktowania wyznaczały klauzule porządku publiczne
go i dobrych obyczajów151 152.

151 R. S a v a t i e r, De la portée et de la valeur du principe de l’immutabilité des conventions ma
trimoniales, „Revue trimestrielle de droit civil” 1921, vol. XX, s. 93-121. Por. także E.-H. Kaden, 
Ehevertrag, s. 738.

152 H. Konic, Prawo majątkowe małżeńskie..., s. 65, zaś co do prawa austriackiego zob. E. Till, 
Wykład nauki o stosunkach obowiązkowych..., s. 135 i nast. Od 1933 r. zastosowanie w tym zakresie 
znajdywały przepisy kodeksu zobowiązań (art. 56 § 1 KZ).

153 Por. art. 1388-1389 KN.
154 H. Ko n i c, Prawo majątkowe małżeńskie..., s. 65.

W kodeksie z 1825 r. ustawodawca nie wprowadził przepisów szczególnych 
w tym względzie, lecz nie ulegało wątpliwości, że należy brać pod uwagę ograni
czenia natury ogólnej, opartej na art. 6 KCKP, który stanowił, że „nie można przez 
prywatne umowy ubliżać prawom, które do porządku publicznego i dobrych oby
czajów zmierzają”. Intercyza nie mogła także naruszać przepisów regulujących 
w sposób bezwzględny stosunki między małżonkami (art. 190 KCKP). Inaczej niż 
w kodeksie francuskim, ustawa polska nie znała wprost ograniczeń dotyczących: 
1) zakazu naruszania przez kontrakt przedślubny praw wynikających z władzy 
mężowskiej nad żoną i dziećmi oraz z pozycji męża jako głowy rodziny, a także 
uprawnień przysługujących pozostałemu przy życiu małżonkowi na podstawie 
przepisów o stosunkach między rodzicami i dziećmi, opiece i kurateli; oraz 2) za
kazu zawierania przez małżonków w umowie takich zastrzeżeń, których przed
miotem byłaby zmiana porządku dziedziczenia po sobie lub po dzieciach i ich 
zstępnych153. W doktrynie wyrażono natomiast pogląd, że o ile pierwsze z nich 
obowiązywały również na gruncie KCKP, to - w odróżnieniu od prawa francu
skiego - małżonkowie mogli w intercyzie rozstrzygać kwestie dotyczące porząd
ku dziedziczenia, a nawet zrzec się spadku po sobie154. Trudno jednak uznać tę 
opinię za trafną. Kodeks Napoleona zawierał bowiem kilka przepisów, które sto
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sowały niejako w praktyce powołane wyżej ograniczenia i nie zostały uchylone 
przez KCKP. Przykładowo, zgodnie z art. 791 KN nie można było przez umowę 
przedślubną zrzekać się spadku po osobie żyjącej ani zbywać ewentualnych praw 
do tego spadku. Należy zatem uznać, że ograniczenia te nadal stosowały się do 
intercyz, mimo braku wyraźnego zastrzeżenia w kodeksie z 1825 r. W umowie 
przedślubnej niedopuszczalna była także zmiana zakresu zdolności cywilnej mę
żatki poprzez przyzwolenie jej na zaciąganie zobowiązań bez zgody męża co do 
majątku znajdującego się pod jego zarządem (art. 184 pkt 2 KCKP). Podobnie nie 
można było, co do zasady, naruszać w drodze kontraktu przepisów ustawowych 
dotyczących darowizn, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w art. 1081 
i 1091 KN. Nieważna była więc np. klauzula zabraniająca małżonkom czynić da
rowizn wzajemnych.

Prawo niemieckie również hołdowało zasadzie swobody kontraktów mał
żeńskich (§ 1432 BGB)155, ale jej zakres był węższy w porównaniu do przepisów 
obowiązujących w województwach centralnych i południowych. Jak już wspo
mniano, strony umowy mogły jedynie przyjąć jeden z ustrojów majątkowych 
przewidzianych przez BGB lub wprowadzając go, dokonać zmian co do niektó
rych jego rozwiązań. Owe modyfikacje były dopuszczalne w granicach przewi
dzianych w kodeksie, uwarunkowanych założeniami i rolą określonego ustroju 
majątkowego. Wprowadzono w szczególności zakaz określania stanu majątko
wego przez powoływanie się na już nieobowiązujący akt prawny lub na ustawę 
zagraniczną (§ 1433 BGB)156. Podobnie jak na gruncie ABGB i KCKP, także w pra
wie niemieckim kontrakt małżeński nie mógł naruszać przepisów dotyczących 
ważności umów w ogólności157 158.

155 W motywach do projektu BGB czytamy: „Das Prinzip der Vertragsfreiheit ist für das Gü
terrecht in Deutschland von jeher allegemein genommen worden. Das deutsche Rechtsbewußtsein 
verlangt, daß die Gatten innerhalb der durch das sittliche Wesen der Ehe gezogenen Schranken ihre 
äußeren Verhältnisse frei nach ihren Ermessen ordnen können” (Motive zu dem Entwürfe, s. 142) 
Por. także uwagi A. v. B a 1 i g a n d a, op. cit., s. 1-2.

156 Zakaz ten miał zapobiegać wprowadzaniu chaosu w obrocie prawnym poprzez powoływa
nie się małżonków na obowiązujące przed wejściem w życie BGB w poszczególnych krajach związ
kowych ustawodawstwo partykularne, bez szczegółowego określenia zasad rządzących danym 
ustrojem majątkowym. Konieczność zapoznawania się z nieobowiązującymi przepisami stanowi
łaby nadmierne utrudnienie dla m.in. wierzycieli małżonków. Por. Motive zu dem Entwürfe, s. 309- 
-310. Co do zakazu powoływania się na ustawy zagraniczne kodeks wprowadził jeden wyjątek: było 
ono dopuszczalne, jeżeli w chwili zawarcia małżeństwa lub sporządzenia umowy w trakcie jego 
trwania mąż miał miejsce zamieszkania za granicą. Powołać się można było jedynie na przepisy 
obowiązujące w tym kraju (ij 1433 ust. 2 BGB).

157 Por. np. 134,138, 306, 310 BGB.
158 Szerzej zob. niżej, pkt 6.

W systemie austriackim, niemieckim i węgierskim dopuszczalne było podpi
sanie małżeńskiej umowy majątkowej zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak 
i w trakcie jego trwania. Nie przewidywano także żadnych ograniczeń co do zmia
ny lub uchylenia wcześniej sporządzonej umowy (§ 1217 ABGB; § 1432 BGB)b8.
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inaczej ta kwestia została uregulowana na gruncie kodeksu z 1825 r. Art. 207 
KCKP stanowił, że „umowy urządzające stosunki majątkowe między małżonka
mi, nie mogą być zawarte, jak przed obchodem małżeństwa”. W związku z tym 
art. 209 KCKP statuował zasadę niezmienialności kontraktów małżeńskich po 
zawarciu małżeństwa. Ustawodawstwo polskie opierało się tutaj na prawie fran
cuskim. Przypomnijmy, że ta sama zasada znalazła swój wyraz w art. 1395 KN, 
który orzekał, że nie mogą ulec żadnej zmianie umowy małżeńskie po dopełnie
niu obchodu małżeństwa159. W motywach do kodeksu z 1825 r. podano następu
jące uzasadnienie tego rozstrzygnięcia:

159 W uzupełnieniu tej reguły kodeks francuski wprowadzał także szczegółowy' przepis doty
czący zakazu zmian w posagu w trakcie trwania małżeństwa; por. art. 1543 KN.

100 Cyt. za: H. Konic, Prawo majątkowe małżeńskie..., s. 66. Por. też Prawo cywilne obowiązujące 
wb. Królestwie Polskiem. Repetitorjum egzaminacyjne..., s. 115.

161 Por. R. Sa va t i er, op. cit., s. 118 i nast.
162 Dz. U. nr 64, poz. 397.

Rozstrząsając przepis niezmienności umów przedślubnych dotyczący, nasuwały 
się uwagi, że niema powodu wzbraniania małżonkom zmieniać je, skoro zaobo- 
pólnie na to zezwalają. Jednakże mimo uwagi, że kodeks austrjacki nie wzbrania 
wprowadzenia późniejszych zmian w umowie przedślubnej, redaktorowie ko
deksu, mając na uwadze, że przepis, pozwalający zmieniać umowy przedślubne, 
byłby istotnem ograniczeniem umów małżeńskich i krępowałby wole wyposaża
jących żonę; że często stałby się tylko mężowi pobudką do ukrycia na czas pra
wem oznaczonym szkodliwych swych do majątku żony zamiarów; że żona nawet 
pełnoletnia rzadko jest w stanie rozpoznać, jakie stosunki majątkowe są dla niej 
najpożyteczniejsze; że więc w tym razie większą rękojmą jest umowa tych osób, 
które ją wyposażały lub przy umowie przedślubnej asystowały; że w końcu nie
zmienność umów małżeńskich nie tylko ubezpieczenie majątku żony ale zarazem 
i bezpieczeństwo praw osób trzecich ma na celu; że ostatnie przy dozwoleniu 
umów przedślubnych często na nieprzewidziane i niepowetowane wystawione 
byćby mogły straty lub też nikt z mężem wchodzić nie chciałby w umowę (...)160.

Trafność tych argumentów może budzić wątpliwości; były one jednak zbieżne 
z podawanymi przez doktrynę francuską161. Mimo krytyki, z jaką zasada niezmie
nialności kontraktów małżeńskich spotykała się w Europie, począwszy od końca 
XIX w., w literaturze polskiej okresu międzywojennego nie było żadnej dyskusji 
na ten temat.

Zasada wprowadzona w art. 207 i 209 KCKP miała charakter bezwzględnie 
obowiązujący, a zatem nie mogła być przedmiotem umowy między małżonka
mi. Ewentualne porozumienia w tej materii były nieważne. Warunek co do nie
zmienialności kontraktów majątkowych po obchodzie małżeństwa nie wyłączał 
natomiast możliwości podważenia na zasadach ogólnych jego klauzul, jeżeli ich 
wprowadzenie nosiło znamiona podstępu lub zostało dokonane dla pozoru. Sto
sowny wniosek mógł złożyć każdy, kto miał w tym interes prawny.

W praktyce międzywojennej zakres obowiązywania art. 209 KCKP wzbudził 
wątpliwości w związku z wejściem w życie wspomnianej już ustawy z 1921 r.162 
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Art. 9 tej ustawy ograniczał zarząd i użytkowanie męża w stosunku do majątku 
żony jedynie do mienia wniesionego przez nią w chwili zawarcia małżeństwa. 
W związku z tym powstało pytanie o możliwość modyfikacji intercyzy sporzą
dzonej przed wejściem w życie omawianych przepisów i zawierającej klauzulę, 
na podstawie której mąż miał szersze uprawnienia w stosunku do majątku żony 
od przewidzianych w art. 9 wspomnianej ustawy. Kwestia ta, mająca istotne zna
czenie praktyczne, była przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego. W orzecze
niu z 20 kwietnia 1925 r., wydanym w pełnym składzie Izby Cywilnej163, na tle 
sporu o ważność umów sprzedaży części nieruchomości nabytej przez obojga 
małżonków w 1909 r., zawartych po 1921 r. przez żonę bez akceptacji męża i na
stępnie oprotestowanych przez niego w księgach hipotecznych, stwierdził on, że 
w związku z imperatywnym charakterem przepisów ustawy z 1921 r. i szczególny
mi motywami jej wydania znajdują one zastosowanie do małżeńskich stosunków 
majątkowych istniejących także przed 1921 r. Zdaniem Sądu Najwyższego zasada 
ta nie znajdowała jednak zastosowania do małżeństw, które uregulowały swoje 
relacje w sposób odmienny w sporządzonej przed tą datą umowie przedślubnej. 
Zmiana stanu prawnego w 1921 r. nie dawała więc podstaw do dokonania auto
matycznej modyfikacji treści kontraktów, jeśli zawierały postanowienia sprzeczne 
z powołaną ustawą. Na tle tego problemu H. Konic sugerował, że nowe przepisy 
uniemożliwiały mężowi co najmniej faktycznie korzystanie z niektórych upraw
nień przewidzianych w intercyzie164. Pogląd ten zdaje się jednak zbyt daleko idący, 
zwłaszcza że nie mogło być zarazem mowy, jak słusznie zauważył H. Konic, o po
zbawieniu skuteczności umowy względem osób trzecich, co w efekcie prowadzi
łoby do takiego stanu rzeczy, w którym nie wiązałaby ona, w pewnej części, stron, 
ale zarazem w tym samym zakresie obowiązywała w stosunkach między każdą ze 
stron i podmiotami trzecimi.

163 Zb. OSN z 1925 r., nr 63. SN potwierdził tę wykładnię w orzeczeniu z 15 października 1926 
r., Zb. OSN z 1926 r., nr 154.

164 H. Ko nic, Prawo majątkowe małżeńskie..., s. 69.
165 Szerzej co do punktów 1-2 zob. niżej, pkt 8.
166 Szerzej zob. niżej, pkt 7.

Warunek niezmienialności określonych w umowie przedmałżeńskiej stosun
ków majątkowych nie był absolutny. Kodeks z 1825 r. przewidywał od niego czte
ry wyjątki. Małżonkowie mogli sporządzić nową umowę: 1) po wszczęciu sprawy 
o rozdział od stołu i łoża, rozwód lub unieważnienie małżeństwa, na wypadek 
gdyby zostały one prawomocnie orzeczone (art. 221 KCKP); 2) po odstąpieniu 
od separacji na czas nieograniczony (art. 210 KCKP)165; 3) w razie prawomocne
go orzeczenia upadłości jednego z małżonków166 oraz 4) jeżeli w czasie małżeń
stwa osoba trzecia uczyniła darowiznę na rzecz jednego lub obojga małżonków, 
względnie któryś z nich otrzymał spadek - umowa przedślubna stosowała się 
wówczas do tej darowizny lub spadku, o ile darujący lub spadkodawca nie uczynił 
innych zastrzeżeń (art. 212 KCKP).
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3. Treść małżeńskich umów majątkowych

Konstrukcja małżeńskiej umowy majątkowej, na którą składał się ogół postano
wień urządzających stosunki majątkowe małżonków, była na ogół złożona. Szero
ki zakres swobody kontraktowania powodował, że treść intercyzy mogła kształ
tować się bardzo różnie. Ustawodawca nie był w stanie przewidzieć wszystkich 
możliwych modeli relacji majątkowych w małżeństwie, dlatego też kodeksy da
wały „pewne wzory, na które stronom wolno się powoływać w swych umowach, 
które jednak wolno im zmieniać, kombinować”167. Trafnie oddali ten stan rzeczy 
redaktorzy ustawy cywilnej z 1825 r.:

167 W. J a w o r s k i, Prawo cywilne na ziemiach polskich..., s. 412.
168 Cyt. za: H. Konic, Prawo majątkowe małżeńskie..., s. 83. Por. także A. O kolski, op. cit., 

s. 101.
169 E.-H. Kaden, Ehevertrag, s. 746.

Oznaczywszy prawidła ogólne na przypadek, gdy nie masz umów przedślubnych, 
dozwoliwszy następnie, iż kto tym przepisom podlegać nie chce, mocen jest za
wrzeć umowę podług upodobania już prawodawca materją obecną z oka spuścić 
powinien, nie wchodząc w rozbiór szczegółowy warunków, przedmiotem umów 
małżeńskich być mogących, gdyż 1) naprzód niepodobna jest przewidzieć i objąć 
je w prawie; 2) rozbiór podobny nie znosi, lecz najczęściej nowe uwtarza wąt
pliwości; wreszcie trudno jest trudno jest wyrzec naprzód, jakie skutki prawne 
wypływać mają z tych lub owych wypadków kontraktowych, które jeszcze nie ist
nieją, a względem których bez poprzedniego szczegółowego ich rozważenia nic 
pewnego powiedzieć nie można (...)168.

Najogólniej rzecz ujmując, stosunki prawne unormowane w kontrakcie mał
żeńskim mogły być trojakiego rodzaju169. Po pierwsze, były to relacje majątkowe 
należące do materii prawa małżeńskiego majątkowego sensu stricto, a więc przede 
wszystkim postanowienia dotyczące małżeńskiego ustroju majątkowego. Po dru
gie, mogły to być stosunki majątkowe między małżonkami wykraczające poza 
zakres regulacji prawa małżeńskiego majątkowego, np. wzajemne darowizny. 
W tym punkcie ujawniały się wskazane wyżej różnice między charakterem umo
wy małżeńskiej w poszczególnych systemach prawnych. Klauzule tego typu były 
bowiem dopuszczalne jedynie na gruncie tych porządków prawnych, w których 
ustawodawca przyjął koncepcję kontraktu małżeńskiego jako „paktu rodzinnego” 
(pacte de familie, Sippemertrag). Po trzecie, w umowie mogły zostać uregulowane 
stosunki należące do prawa spadkowego, a zatem kwestie związane z dziedzicze
niem i zabezpieczeniem bytu materialnego pozostałego przy życiu małżonka.

Przechodząc do analizy tych trzech typów stosunków prawnych, składających 
się na treść małżeńskiej umowy majątkowej, trzeba podkreślić, że model regulacji 
przyjęty w każdym z systemów porozbiorowych był odmienny.

Austriacka ustawa cywilna wyliczała przykładowe typu kontraktów mająt
kowych (§ 1217 ABGB), nie dając jednak wyczerpującego unormowania żadnego 
z nich.
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Kodeks z 1825 r. nie zajmował się bliżej treścią umów przedślubnych, roz
strzygając zaledwie niektóre szczegółowe kwestie związane z zastrzeżeniem dla 
żony użytkowania jej majątku (art. 213-217 KCKP), elementami systemu posago
wego (art. 218-225 KCKP) i wspólnością majątkową (art. 226-230 KCKP). Przepisy 
te nie tworzyły spójnej regulacji małżeńskich ustrojów majątkowych170.

Węgierskie prawo zwyczajowe pozostawiało małżonkom w zasadzie pełną 
swobodę w określeniu treści kontraktu małżeńskiego, regulując w sposób niepeł
ny jedynie wybrane instytucje prawa małżeńskiego majątkowego.

Najwięcej uwagi treści kontraktów małżeńskich poświęcał BGB, który regu
lował - jak wspomniano w rozdziale 1 - trzy systemy konwencjonalne: ogólnej 
wspólności majątkowej, wspólności dorobku i wspólności mienia ruchomego.

3.1. Umowne ustroje majątkowe
Ponieważ wszystkie odziedziczone ustawy cywilne przewidywały - jako reżim 
ustawowy - system rozdzielności majątkowej (z zastrzeżeniem dualizmu wstę
pującego w tej materii w prawie węgierskim), w zakresie ustrojów umownych 
normowały one przede wszystkim różne odmiany wspólności majątkowej, zaś 
ABGB, KCKP oraz ustawodawstwo węgierskie wprowadzały także system posa
gowy. Swod Zakonow znał wprawdzie również akty posagowe, ale nadawał im 
zupełnie inne znaczenie. W prawie austriackim występowało ponadto kilka in
stytucji nieznanych w pozostałych kodeksach.

3.1.1. Wspólność majątkowa małżeńska
Na gruncie obowiązujących w 11 Rzeczypospolitej przepisów małżonkowie mogli 
bardzo różnie ukształtować wspólność majątkową. Mogła ona obejmować całość 
majątku zarówno już posiadanego przez małżonków w chwili zawarcia małżeń
stwa, jak i nabytego przez nich później, tworząc wspólność ogólną (allgemeine 
Gütergemeinschaft)171. Zgodnie z § 1438 BGB wspólność ta polegała na połączeniu 
majątku żony i majątku męża w jedną masę majątkową, zwaną mieniem łącznym 
(Gesamtgut), przy czym - o ile nie umówiono się inaczej - należał do niej także 
majątek, który każdy z małżonków nabywał podczas trwania wspólności. Z kolei 
w prawie polskim i austriackim kontrakt ustanawiający wspólność uznawano za 
szczególny rodzaj umowy spółki cywilnej172. W pierwszym z systemów przyjęto

10 Brak modelowego uregulowania umownych reżimów majątkowych odróżniał KCKP od 
kodeksu francuskiego, w którym unormowanych zostało aż pięć różnych systemów: wspólności 
dorobku (communauté réduite aux acquets; art. 1498-1525 KN), wspólności uniwersalnej (commu
nauté à titre universel, art. 1526 KN), bez wspólności (régime sans communauté, art. 1529-1535 KN), 
rozdzielności majątkowej (séperation de biens, art. 1536-1539 KN) oraz system posagowy (régime 
dotal, art. 1540-1581 KN).

1.1 Por. Prawo cywilne obowiązujące w b. Królestwie Polskiem. Repetitorjum egzaminacyjne..., 
s. 127-130.

1.2 H. Konic, Prawo majątkowe małżeńskie..., s. 127. Ustawa austriacka wprost odsyłała 
w jj 1233 ABGB do przepisów §§ 1177-1178 ABGB regulujących spółkę. Jako że wspólność majątko- 
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domniemanie co do zakresu wspólności (art. TLI KCKP) identyczne jak w BGB, 
natomiast jeżeli strony nie sprecyzowały charakteru wspólności w układzie mał
żeńskim zawartym w oparciu o przepisy ABGB, oznaczało to, że obejmowała ona 
wyłącznie aktualnie posiadany przez nie majątek (§ 1233 ABGB)* 173.

wa zachowywała zarazem charakter układu małżeńskiego (§ 1180 ABGB), do jej zawarcia potrzebna 
była forma aktu notarialnego; por. GUW, Bd. 11, Nr. 4376.

173 Pełną regułę interpretacyjną ustalał w tym zakresie § 1177 ABGB. Zgodnie z nią: 1) jeże
li małżonkowie objęli układem „cały” majątek, to należało przez to określenie rozumieć jedynie 
majątek posiadany w chwili sporządzenia umowy, a zatem rozciągnięcie wspólności na majątek 
przyszły wymagało wyraźnego zastrzeżenia; 2) jeżeli małżonkowie umówili wspólność majątkową 
obejmującą także majątek przyszły, to na ten majątek - w braku innego postanowienia - składało 
się wyłącznie to, co małżonkowie zarobili (erworbenes Gut), a nie uzyskali w drodze dziedziczenia.

174 Por. W. Jaworski, Prawo cywilne na ziemiach polskich..., s. 429; H. Konic, Prawo mająt
kowe małżeńskie..., s. 112-113. Na gruncie KCKP wspólnotę dorobku wyraźnie dopuszczała także 
judykatura: zob. orzeczenie SN z 17 maja 1920 r., Zb. OSN z 1920 r., nr 18 (tam też dokładna analiza 
charakteru prawnego takiej umowy), a także orzeczenie SN z 11 i 25 października 1920 r., ibidem, 
nr 47.

175 W przypadku wspólności dorobku i wspólności majątku ruchomego, zastrzeżonych na 
gruncie BGB, mogły istnieć cztery masy majątkowe: majątek wspólny, majątki wyłączone męża 
i żony, określane mianem dóbr wniesionych (eingebrachtes Gut), i majątek zastrzeżony żony.

176 Por. §719 BGB.

Wspólność majątkowa mogła też ograniczać się do określonych składników 
majątkowych (particulare Gütergemeinschaft). Jak zasygnalizowano wyżej, kodeks 
niemiecki normował wspólność dorobku, która dotyczyła majątku nabywanego 
przez małżonków dopiero w trakcie trwania małżeństwa (§ 1519 BGB) oraz wspól
ność majątku ruchomego, obejmującą, co do zasady, ruchomości wniesione przez 
każdego z małżonków i nabyte w czasie małżeństwa (§ 1549 BGB). Kodeksy au
striacki i polski nie wymieniały wprost tych rodzajów wspólności, lecz małżonko
wie mogli osiągnąć identyczny efekt poprzez uczynienie stosownych zastrzeżeń 
w intercyzie174.

Obok majątku wspólnego w systemie wspólności mogły powstać także od
rębne masy majątkowe. Każdy z małżonków mógł mieć majątek wyłączony (Son- 
dergut) i majątek uznany za zastrzeżony (Vorbehaltsgut). Wskutek tego w ramach 
ogólnej wspólności majątkowej mogło istnieć nawet pięć mas majątkowych175. Do 
majątku zastrzeżonego należało wszystko, co na mocy kontraktu małżeńskiego 
nie zostało zakwalifikowane do mienia wspólnego (§ 1440 ust. 2 BGB), z kolei 
mieniem wyłączonym były te dobra, których nie można było przenieść przez 
czynność prawną z uwagi na ich ściśle osobisty charakter (§ 1439 BGB), np. doży
wocie, fideikomisy, alimentacja itd.

Konstrukcja prawna wspólności majątkowej w poszczególnych systemach 
prawnych obowiązujących na ziemiach polskich była odmienna.

W kodeksie niemieckim przyjęto, że małżeńska wspólność majątkowa opiera 
się na współwłasności łącznej176. W konsekwencji żaden z małżonków nie mógł 
w czasie jej trwania ani samodzielnie rozporządzać swoim udziałem w mieniu 
łącznym lub w poszczególnych przedmiotach należących do majątku wspólnego 
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(z wyjątkiem rozrządzeń mortis causa), ani żądać jego podziału (§ 1442 ust. 1 BGB). 
Do momentu likwidacji wspólność ta była więc niepodzielna177. Zarząd i użytko
wanie majątku wspólnego należały wyłącznie do męża. W szczególności miał on 
prawo objąć w posiadanie przedmioty należące do tego majątku, rozporządzać 
nimi oraz we własnym imieniu prowadzić ewentualne spory sądowe dotyczące 
majątku wspólnego (§ 1443 BGB). Pozycja męża w przypadku przyjęcia przez mał
żonków ogólnej wspólności majątkowej była zatem silniejsza niż w ustawowym 
systemie zarządu i pobierania pożytków. Konstrukcja współwłasności łącznej mia
ła również istotny wpływ na ukształtowanie zasad odpowiedzialności za długi178. 
Z uwagi na jej charakter majątek wspólny był bowiem obciążony długami obojga 
małżonków. Przy ogólnej wspólności i wspólności mienia ruchomego powyższa 
reguła obowiązywała w przypadku wszystkich zobowiązań powstałych przed 
wprowadzeniem wspólności oraz względem wszelkich długów męża, niezależnie 
od czasu ich powstania. Co do zakresu odpowiedzialności za zobowiązania żony 
ustawa wprowadzała pewne modyfikacje179. Przy wspólności dorobku obowiązy
wały te same zasady wobec długów męża, natomiast długi żony obciążały majątek 
wspólny wyjątkowo180.

*" Zob. 1471 ust. 2; 1497 ust. 1; 1519 ust. 2; 1549 BGB. Z uwagi na niepodzielność w nauce 
niemieckiej określano tę wspólność mianem „wspólności do niepodzielnej ręki” (Gemeinschaft zur 
gesamten Hand).

18 Szerzej na ten temat zob. F. Gaedicke, Die Schuldenhaftung der Ehegatten bei der allge
meinen Gütergemeinschaft nach dem Rechte des Bürgerlischen Gesetzbuches, Frankfurt a. Main 1914, 
s. 30 i nast.

1 ’ W szczególności majątek wspólny nie był obciążony długami żony powstałymi w trakcie 
istnienia wspólności, jeżeli zostały zaciągnięte bez wymaganego zezwolenia męża (§ 1460 BGB), 
a także jej zobowiązaniami wynikającymi co do zasady z praw należących do mienia zastrzeżone
go, w tym spadku lub zapisu (§§ 1461-1462 BGB). Przy wspólności mienia ruchomego dodatkowe 
ograniczenia wynikały z 1531-1534 w zw. z § 1530 ust. 2 BGB. Por. także F. Gaedicke, op. cit., 
s. 36-48.

180 Zob. §§ 1531-1534 BGB.
181 Por. W. Jaworski, Prawo cywilne na ziemiach polskich..., s. 430; S. Wróblewski, Po

wszechny austryacki kodeks..., s. 1042.
182 H. Konic, Prawo majątkowe małżeńskie..., s. 127. Por. także A. Okolski, op. cit., s. 106 

i nast.

Ustawa austriacka w ogóle nie znała własności łącznej, stąd wprowadzona 
w układzie małżeńskim na podstawie § 1233 ABGB wspólność majątkowa wy
korzystywała konstrukcję współwłasności w częściach ułamkowych. Z uwagi na 
takie rozwiązanie każdy z małżonków zachowywał prawo do rozporządzania 
przysługującymi mu przedmiotami i prawami majątkowymi wniesionymi do 
małżeństwa oraz nabytymi w jego trakcie181. W razie sprzedaży przez małżonka 
udziału we współwłasności nabywca mógł żądać jej zniesienia.

W odniesieniu do prawa polskiego doktryna stała na stanowisku, że wspól
ność nie tworzy zwykłego stosunku współwłasności, lecz rodzaj „spółki cywilnej 
bez osobowości prawnej z tą jedynie różnicą (...), że ewentualne zyski ujawnione 
zostaną w chwili likwidacji wspólności”182. W orzeczeniu z 22 października 1925 r. 
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Sąd Najwyższy uznał, że w razie przyjęcia wspólności ogólnej na czas trwania mał
żeństwa w umowie przedślubnej sporządzonej na terytorium byłego Królestwa 
Polskiego żaden z małżonków nie ma prawa ani zbywać, ani obciążać bez zgody 
współmałżonka majątku wspólnego, a gdyby wbrew tej zasadzie dokonano roz
porządzenia, może ono zostać unieważnione na wniosek drugiego małżonka183. 
W judykaturze międzywojennej zwrócono także uwagę, że intercyza wprowadza
jąca wspólność majątkową może być w pewnych warunkach rodzajem darowizny 
podlegającej ograniczeniom wynikającym z przepisów KN o rozporządzeniach 
pomiędzy małżonkami na mocy umowy przedślubnej lub w czasie małżeństwa 
(art. 1091-1100). Sąd Najwyższy przyjął takie stanowisko w orzeczeniu z 3 lutego 
1926 r.184 185, uznając, że powyższy przypadek zachodzi wówczas, gdy występuje zna
cząca dysproporcja między majątkami wnoszonymi do wspólności przez każdego 
z małżonków. Kontrakt ten nosił bowiem znamiona ubocznej darowizny na rzecz 
małżonka mniej majętnego.

183 Zb. OSN z 1925 r„ nr 121.
184 Zb. OSN z 1926 r., nr 14.
185 Na temat ogólnych założeń i odmian tego systemu zob. E.-H. Kaden, Gütergemeinschaft 

auf Todesfall, [w:] Rechtvergleichendes Handwörterbuch für das Zivil- und Handelsrecht des In- und 
Auslandes, Bd. 4, Berlin 1933, s. 2-4, a na gruncie prawa austriackiego B. Kafka, Die ehelische Gü
tergemeinschaft auf den Todesfall nach österreichischem Recht, Wien 1906.

186 Por. § 1476 ust. 2 BGB; art. 230 ust. 2 KCKP. ABGB nie zawierał wprawdzie żadnego prze
pisu w tej materii, ale zasada równych udziałów we wspólności była powszechnie akceptowana 
w doktrynie; zob. E. Ti 11, Wykład austryackiego prawa familijnego..., s. 230 oraz uwagi na gruncie 
umowy spółki B. Windscheida, Lehrbuch des Pandektenrechts, Bd. 2, Aufl. 6, Frankfurt a. Main 
1887, s. 556 i nast.

187 Zb. OSN z 1926 r„ nr 57.

Niezależnie od zakresu przedmiotowego wspólność majątkowa mogła zostać 
ukształtowana jako wspólność między żyjącymi (Gütergemeinschaft unter Leben
den) lub na wypadek śmierci (Gütergemeinschaft auf Todesfall)™3.

Pierwsza z nich zakładała, że od chwili zawarcia kontraktu małżeńskiego po
wstaje współwłasność objętego nią majątku małżonków. Wielkość udziału każ
dego z małżonków określała umowa małżeńska, zaś w razie braku odpowiednich 
postanowień przyjmowano, że były one równe186. Żaden z kodeksów nie zawierał 
przepisów dotyczących surogacji. Problem ten był przedmiotem rozważań Sądu 
Najwyższego w 1926 r. na gruncie KCKP187. W powołanym orzeczeniu przyjęto 
zasadę, że wszelkie przedmioty nabyte w zamian za składniki majątku wspólnego 
wchodzą do majątku wspólnego, przy czym w czasie trwania wspólności dorobku 
należy domniemywać wspólnego nabycia każdego przedmiotu majątkowego, bez 
względu na to, który z małżonków faktycznie za niego zapłacił, o ile co innego nie 
wynika z treści aktu sprzedaży.

Przy wspólności na wypadek śmierci, w czasie trwania małżeństwa obowiązy
wał w zasadzie klasyczny system rozdzielności majątkowej, zaś skutki wspólności 
powstawały dopiero z chwilą śmierci jednego z małżonków. Dawała ona pozosta
łemu przy życiu małżonkowi „prawo do połowy tego, co z dóbr, poddanych wza
jemnie spólności, znajdować się jeszcze będzie po śmierci drugiego małżonka” 
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(§ 1234 zd. 2 ABGB)188. Analogiczny przepis znalazł się w ustawie z 1825 r. (art. 1T1 
KCKP). W obu tych kodeksach, w przeciwieństwie do prawa niemieckiego, wpro
wadzono domniemanie, że unormowana w kontrakcie wspólność majątkowa 
ma charakter wspólności na wypadek śmierci. Małżonkowie chcący ustanowić 
ten ustrój ínter vivos musieli zatem uczynić w umowie stosowne zastrzeżenie189. 
Wspólność na wypadek śmierci wywoływała jedynie skutki obligacyjne, co w pra
wie austriackim wiązało się z już wspomnianym wyżej prawem małżonków do 
rozporządzania przedmiotami i prawami majątkowymi wniesionymi do majątku 
wspólnego.

188 Od reguły tej ustawa cywilna wprowadzała istotny wyjątek wyrażony w § 1236 ABGB. W ra
zie, gdy w majątku jednego z małżonków znajdowała się nieruchomość dla której prowadzono księ
gę gruntową, a wspólność została wpisana do tej księgi, drugi małżonek nabywał na tej podstawie 
prawo rzeczowe do połowy przedmiotowej nieruchomości. Wpis dokonywany był zatem na pod
stawie układu małżeńskiego i dotyczył w istocie współwłasności. Właściciel tracił możliwość doko
nywania czynności rozrządzających względem nieruchomości, które uchybiałyby uprawnieniom 
drugiego małżonka. Wszelkie akty naruszające tę zasadę stawały się bezskuteczne w chwili, gdyby 
uprawniony małżonek przeżył właściciela. Wykładania § 1236 ABGB budziła jednak kontrowersje 
zarowno w judykaturze, jak i doktrynie; ich dogłębna analiza wykracza jednak poza potrzeby tej 
pracy. Zob. na ten temat przede wszystkim obszerne uwagi B. Kafki, op. cit., s. 293 i nast. a także 
uwagi np. J. v. Andersa, op. cit., s. 143-145; W. Jaworskiego, Kodeks cywilny austryacki..., t. 2, 
s. 769-770; S. Wróblewskiego, Powszechny austryackikodeks..., t. 2, s. 1045-1046.

185 Zgodnie z orzeczeniem SN z 1924 r. (Zb. OSN z 1924 r., nr 170) zastrzeżenie wspólności 
majątkowej między żyjącymi nie wymagało, w świetle art. 227 KCKP, umieszczenia wyraźnej klau
zuli w treści intercyzy. Zdaniem sądu wystarczający był w tym względzie jakikolwiek przejaw woli 
stron, dający się wyinterpretować z umowy. W starszej judykaturze podkreślano natomiast, że przy 
wykładni treści umowy przedślubnej należy stosować ogólne przepisy o wykładni umów zawarte 
w kodeksie cywilnym (art. 1156-1164 KN); tak orzeczenie D. C. K. z 1911 r., nr 89 (Zb. Słomińskie- 
go, nr 26). Na gruncie ABGB przeważał natomiast pogląd, że odpowiednie zastrzeżenie powinno 
zostać uczynione wprost i wyraźnie, zob. np. A. Ogonowski, op. cit., s. 388; M. v. Stuben- 
rauch, op. cit., Bd. 2, s. 534; S. Wróblewski, Powszechny austryackikodeks..., t. 2, s. 1041.

1,0 Na możliwość odmiennego ustalenia w układzie małżeńskim (§1217 ABGB) zasad podziału 
wspólności zwrócił uwagę J. Kra i nz, op. cit., Bd. 2, s. 400.

191 Na ten problem na gruncie kodeksu z 1825 r. zwrócił uwagę SN w orzeczeniu z 18 lutego 
1924 r„ Zb. OSN z 1924 r„ nr 26.

Por. uwagi W. Jaworskiego, Prawo cywilne na ziemiach polskich..., s. 427.

Prawo polskie przewidywało inne rozwiązanie. Stosownie do art. 228 KCKP 
wspólność zastrzeżona mortis causa miała za życia małżonków ten skutek, że nie 
mogli oni bez swojej zgody ani zbywać, ani obciążać połowy swych nieruchomo
ści i kapitałów należących do wspólności. Z chwilą śmierci jednego z nich nie do
chodziło do rzeczywistego wyodrębnienia majątku wspólnego, a pozostały przy 
życiu małżonek oraz spadkobiercy nabywali jedynie roszczenie o taki podział 
majątku, jakby był on majątkiem wspólnym. Przyjmowano więc fikcję, że mał
żonkowie mieli równy wkład w wypracowanie majątku, dzięki czemu przypadał 
on współmałżonkowi i spadkobiercom po połowie (§ 1234 ABGB, art. 227 zd. 2 
KCKP)190. Umówienie wspólności na wypadek śmierci nie miało także wpływu na 
zasady dziedziczenia ustawowego po zmarłym współmałżonku191.

Podane wyżej możliwości odpowiadały tylko typowym formom ukształtowa
nia wspólności majątkowej192. W ramach swobody kontraktowania małżonkowie 
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mogli również w inny, w zasadzie dowolny sposób uregulować swoje relacje w ra
mach ustroju wspólności majątkowej193.

193 Na gruncie prawa austriackiego odosobniony w doktrynie pogląd głosił E. T i 11 (Wykład 
austryackiego prawa familijnego..., s. 235), który negował możliwość przyjęcia przez małżonków 
wspólności ogólnej na czas trwania małżeństwa, a więc ze skutkiem ínter vivos.

194 Por. także ogólne uwagi na temat systemu posagowego E.-H. Kaden a, Dotalsystem, 
[w:] Rechtsvergleichendes Handwörterbuch für das Zivil- und Handelsrecht des In- und Auslandes, Bd. 1, 
Berlin 1929, s. 664-666.

195 C. Putz, op. cit., s. 317.
196 Wprawdzie kodeks austriacki mówił w § 1218 wyraźnie o „majątku” (Unter Heiratsgut ver- 

sthet man dasjenige Vermögen...), lecz z uwagi na brak sukcesji uniwersalnej przy zawarciu umo
wy posagowej należy raczej przyjąć, że chodziło o wszelkie „przedmioty majątkowe”. Jak zauwa
żył S. Wróblewski (Powszechny austryacki kodeks..., t. 2, s. 1036), „można również przeznaczyć 
na posag cały majątek, w którym to razie nie zachodzi jednak sukcesya uniwersalna, lecz skutki 
prawne oceniane będą odrębnie co do poszczególnych części składowych”. W doktrynie austriac
kiej podnoszono również, że przedmiotem posagu nie mógł być spadek rozumiany jako ogół praw 
majątkowych pozostałych po zmarłym; zob. A. Ogonowski, op. cit., s. 191-192.

197 ]. v. An ders, op. cit., s. 113, tam też powołane orzecznictwo.
198 Chodziło w tym przypadku o prawo używania określone w § 504 i nast. ABGB. Na temat 

jego charakteru prawnego zob. E. T i 11, Wykład prawa rzeczowego austryackiego (Prawo własności, 
prawo służebności i prawo zastawu), wyd. 2, Lwów 1892, s. 339 i nast. oraz J. Kra inz, op. cit., Bd. 1, 
s. 681 i nast.

3.1.2. Ustrój posagowy
Mimo zbieżnej terminologii między systemem posagowym unormowanym 
w prawie austriackim i polskim zachodziły istotne różnice194. Instytucja posagu 
w zwyczajowym prawie węgierskim (allatura uxorea, hozomány) odpowiadała na
tomiast, co do istoty, rozwiązaniom przyjętym w ABGB195.

W związku z przyjęciem w ABGB jako ustroju ustawowego rozdzielności ma
jątkowej - sytemu, w którym mąż dysponował jedynie domniemanym i w każdej 
chwili odwołalnym prawem zarządu majątkiem żony (§ 1238 ABGB) - umowa 
o posag stwarzała mechanizm, dzięki któremu małżonka przyczyniała się do po
noszenia ciężarów małżeńskich. Zgodnie z definicją zawartą w § 1218 ABGB posag 
był majątkiem, który żona lub w jej imieniu osoba trzecia dawała mężowi lub mu 
przyrzekała dla ulżenia ciężarów połączonych ze wspólnotą małżeńską. W § 1227 
ustawa precyzowała, że przedmiotem posagu mogły być w zasadzie wszystkie 
zbywalne przedmioty majątkowe196. Innymi słowy chodziło o każde przyspo
rzenie do majątku mężowskiego dokonane celem pokrycia wydatków ad onera 
matrimonii, przy czym wyznaczenie posagu nie zwalniało męża od ich współpo- 
krywania z własnych środków197. Istota posagu w ABGB polegała więc na tym, że 
z przedmiotów składających się na niego mąż pobierał pożytki i wydatkował je na 
bieżące potrzeby małżonków. W tym celu żona lub osoba trzecia działająca w jej 
imieniu przekazywała mężowi na mocy układu małżeńskiego ustanawiającego 
posag określone składniki majątkowe w użytkowanie na czas trwania małżeń
stwa198. Żona pozostawała ich właścicielką, o ile przedmiotem posagu nie były go
tówka lub rzeczy zużywalne, z wyjątkiem przypadku, w którym mąż nabył posag 
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za określoną cenę, zobowiązując się do zwrotu tej kwoty pieniężnej (§§ 1227-1229 
ABGB)199.

159 W orzeczeniu z 29 stycznia 1929 r. (Zb. OSN z 1929 r., nr 31) SN sprecyzował, że umo
wa posagowa w rozumieniu § 1218 ABGB wymaga, aby własność składających się na posag nie
ruchomości pozostała przy żonie lub ewentualnie przeszła na męża za zapłatą oznaczonej ceny 
i z obowiązkiem jej zwrotu po rozwiązaniu małżeństwa. Sąd odmówił natomiast charakteru układu 
posagowego kontraktowi, na mocy którego żona przeniosła na męża własność nieruchomości z za
strzeżeniem, że w razie jego bezpotomnej śmierci przejdą one na własność jej dzieci z pierwszego 
małżeństwa, uznając, że w tym przypadku umowa jest zwykłą darowizną.

200 Trzeba jednak zwrócić uwagę na niekonsekwentną terminologię kodeksu austriackiego 
w tej materii; ustawa zarówno wobec posagu, jak i wobec obowiązku wyposażenia używa określe
nia Heiratsgut.

201 Zob. np. J. v. Anders, op. cit., s. 123 i nast.; E. T i 11, Wykład austryackiego prawa familijne
go..., s. 197 i nast. Krąg i kolejność osób zobowiązanych do wyposażenia opierały się na porządku 
przewidzianym przy obowiązku alimentacyjnym. Zatem obowiązek wyposażenia spadał najpierw 
na ojca ślubnego uprawnionej, gdyby zaś już nie żył lub nie miał wystarczających środków mająt
kowych, przechodził na jej matkę, a następnie na dziadków ze strony ojca i matki. Do wyposażenia 
córki nieślubnej zobowiązana była wyłącznie matka (§ 1220 in ftne ABGB).

202 Problem charakteru prawnego umów wyposażeniowych i ich odróżnienia od kontraktów 
posagowych wielokrotnie powracał w międzywojennej judykaturze, por. m.in. orzeczenia SN: 
z 5 lutego 1930 r. (Zb. OSN z 1930 r., nr 20); z 14 listopada 1930 r. (ibidem, nr 238); z 5 grudnia 
1933 r. (Zb. OSN z 1934 r., nr 430); z 28 grudnia 1934 r. (Zb. OSN z 1935 r., nr 251) oraz z 11 grud
nia 1937 r. (Zb. OSN z 1938 r., nr 526). Por. także uwagi G. Gitreila, op. cit., s. 198-199.

203 W przedwojennej literaturze najczęściej określano system wprowadzony w KCKP mianem 
„systemu rządu posagowego”, nawiązując w ten sposób do prawa staropolskiego i ustroju ustawo
wego wprowadzonego przejściowo w Królestwie Polskim w latach 1818-1825; por. np. A. O kol
ski, op. cit., s. 104; H. Konic, Prawo majątkowe małżeńskie..., s. 102; Prawo cywilne obowiązujące 
wb. Królestwie Polskiem. Repetitorjum egzaminacyjne..., s. 120.

204 S. Ty lbor, Województwa centralne..., s. 822.
205 Prawo cywilne obowiązujące w b. Królestwie Polskiem. Repetitorjum egzaminacyjne..., s. 121.

Od posagu należało odróżnić ustawowy obowiązek wyposażenia (Aussta- 
tung), który ustawa austriacka traktowała subsydiarnie, tj. stosownie do § 1220 
nakładała go na niektóre osoby wówczas, gdy żona (narzeczona) nie dysponowała 
własnym majątkiem pozwalającym na pokrycie posagu200. Do wyposażenia córki, 
a zatem wyznaczenia za nią posagu, względnie jego uzupełnienia, w pierwszej ko
lejności zobowiązani byli rodzice, zaś w dalszej dziadowie uprawnionej (§§ 1220, 
141-143 ABGB)201. Umowa mająca za przedmiot wyposażenie sama w sobie była 
jednak małżeńskim układem majątkowym202. W razie wątpliwości przyjmowano 
natomiast, że posag został ustanowiony z majątku narzeczonej, a nie jej rodziców 
(§ 1224 ABGB).

Z kolei na gruncie KCKP kluczową cechą systemu dotalnego203 była klauzula 
niezbywalności mienia nieruchomego należącego do żony lub jej kapitałów za
bezpieczonych hipoteką (art. 218, 222 KCKP)204. Ustawa z 1825 r. nie wyjaśniała 
pojęcia posagu, zasada niealienacji wskazanych wyżej dóbr majątkowych nie ogra
niczała się zaś - w odróżnieniu do prawa francuskiego - wyłącznie do majątku 
posagowego. Z tego względu możliwa była sytuacja, w której na mocy kontraktu 
wprowadzono „rząd posagowy” bez formalnego ustanowienia posagu205. W judy- 
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katurze podkreślano zarazem, że skuteczne ustanowienie posagu może nastąpić 
jedynie w intercyzie, a zatem przed zawarciem małżeństwa206. Inaczej niż w pra
wie austriackim, umowa posagowa zawarta na podstawie art. 207 KCKP nie słu
żyła zapewnieniu mężowi dochodów przeznaczonych na utrzymanie małżonków, 
ponieważ miał je zagwarantowane w ustroju ustawowym dzięki zarządowi i użyt
kowaniu majątku żony. Spełniała natomiast inną funkcję: gwarantowała nienaru
szalność majątku na czas trwania małżeństwa, co miało zabezpieczyć materialną 
przyszłość żonie i dzieciom207. Od zasady niezbywalności nieruchomości i kapi
tałów hipotecznych wprowadzono kilka wyjątków. Żona miała przede wszystkim 
prawo do darowania, za zgodą męża lub, w razie jej braku, na podstawie upoważ
nienia właściwego sądu, udziałów w należących do niej nieruchomościach swoim 
dzieciom pochodzącym z poprzednich związków małżeńskich (art. 219 KCKP). 
Ustawodawca zastrzegł jedynie, że jego realizacja nie może naruszać ewentualne
go prawa użytkowania przysługującego mężowi. Niemal identyczne uprawnienie 
przysługiwało małżonce względem wspólnego potomstwa, z tą różnicą, że tutaj 
kodeks bezwzględnie wymagał uzyskania zgody męża (art. 220 KCKP)208. Ponadto 
ustawa pozwalała małżonkom również wyjątkowo zbywać kapitały hipoteczne za 
zgodą sądu (art. 223 KCKP).

206 Orzeczenie SN z Tl stycznia 1921 r., Zb. OSN z 1921 r., nr 12.
207 Por. na ten temat zwł. uwagi W. Jaworskiego, Prawo cywilne na ziemiach polskich..., 

s. 415-416, a także A. O kolskiego, op. cit., s. 104.
208 Różnicę między obiema sytuacjami celnie wyłożyli autorzy kodeksu z 1825 r., wskazując, że 

o ile zasada niezbywalności majątku nieruchomego zazwyczaj nie stoi na przeszkodzie interesom 
wspólnego potomstwa małżonków, o tyle może kolidować z dobrem dzieci z poprzednich związków 
kobiety z uwagi na ewentualną nieprzychylność jej aktualnego męża względem nich; por. H. Ko- 
n i c, Prawo majątkowe małżeńskie..., s. 105.

209 Por. G. Gi tre il, op. cit., s. 196-197. Jeśli chodzi o system francuski, system posagowy przy
jęty w Kodeksie Napoleona (art. 1554-1581) opierał się na dwóch elementach. Po pierwsze, dawał 
mężowi zarząd i użytkowanie majątku wniesionego do małżeństwa w ramach posagu, a po drugie, 
gwarantował niezbywalność posagu. Zob. na ten temat w szczególności G. Voi rand, La valeur 
pratique des Différents Régimes Matrimoniaux en Droit positif français, Nancy 1939, s. 150 i nast.

Porównując oba modele regulacji, można zatem powiedzieć, że instytucja po
sagu w KCKP w większym stopniu była zbliżona do rzymskiego systemu dotalne- 
go, choć odbiegała od opartego na nim prawa francuskiego209.

Przekazanie mężowi zarządu i użytkowania, a w niektórych przypadkach 
również własności przedmiotów należących do majątku posagowego, wymagało 
od ustawodawcy stworzenia mechanizmu, który chroniłby interesy żony poprzez 
zagwarantowanie jej, że posag w chwili powstania obowiązku prawnego jego 
zwrotu będzie mógł być faktycznie oddany. Ten cel realizowały przepisy o prawie 
żądania zabezpieczenia posagu (§ 1245 ABGB, art. 205 KCKP). Na gruncie ABGB 
małżonka mogła skorzystać z tego uprawnienia nawet w chwili przekazania po
sagu, czyli już przy okazji sporządzania układu małżeńskiego, a ponadto - gdy 
nie zrobiła tego wcześniej - „gdy okaże się niebezpieczeństwo”, a więc za wykaza
niem, że mężowi grozi stan niewypłacalności, w szczególności gdy został otwarty 
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konkurs do jego majątku (§ 1260 ABGB)210 albo gdy sposób zarządu majątkiem 
wskazywał, że może dojść do jego nadmiernego uszczuplenia lub całkowitej utra
ty211. Z kolei prawo polskie stwarzało słabszą ochronę dla majątku posagowego, 
gdyż do żądania jego zabezpieczenia konieczna była - zgodnie z art. 205 KCKP - 
wymagalność określonych wierzytelności istniejących na rzecz żony. Ustawa 
stanowiła również, że mąż, przejmując zarząd majątkiem żony na czas trwania 
małżeństwa, „nie jest obowiązany stawić rękojmi” (art. 192 KCKP). Zabezpiecze
nie to było realizowane przez ustanowienie hipoteki prawnej na majątku męża212. 
W prawie austriackim poza zastawem hipotecznym istniała możliwość udziele
nia poręki oraz złożenia przedmiotów posagowych do depozytu w takich sposób, 
aby ograniczyć zarząd męża do pobierania pożytków z tego majątku213.

210 Zob. niżej, pkt 7.
211 E. T i 11, Wykład austryackiego prawa familijnego..., s. 238.
212 SN w orzeczeniu z 29 listopada 1928 r. (Zb. OSN z 1928 r., nr 193) podkreślił, że usta

nowienie hipoteki prawnej na rzecz żony na podstawie art. 205 KCKP ma charakter wyjątkowy 
i może dotyczyć wyłącznie zabezpieczenia wierzytelności oraz roszczeń majątkowych związanych 
z jej majątkiem, a powstałych przez bezprawne użycie, niegospodarność lub inne działanie męża, 
za które ponosi on odpowiedzialność. Sąd uznał, że wykładnia rozszerzająca wskazanego przepisu 
jest niedopuszczalna.

213 Por. ijij 1373-1374 ABGB oraz E. Ti 11, Wykład austryackiego prawa familijnego..., s. 239.
214 B. We rmiński, op. cit., s. 876. Zob. też wyżej, rozdz. 1, pkt 4.
21> Zob. wyżej, pkt 3.1.2.
216 M.in. w orzeczeniach nr 16 z 1910 r., nr 46 z 1912 r., nr 72 z 1913 r., cyt. przez Z. Ry mo - 

wieża, W. Święcickiego (op. cit., t. 1, s. 588).

3.1.3. Instytucja posagu na Kresach Wschodnich
Instytucja posagu w dawnym prawie rosyjskim, pozostającym w mocy na Kre
sach Wschodnich po 1918 r., wymaga osobnej uwagi z uwagi na jej zdecydowanie 
odmienny - w porównaniu do prawa austriackiego i polskiego - charakter. Jak 
wiadomo, Swod Zakonow nie znał umownego prawa małżeńskiego majątkowe
go, a co za tym idzie - nie wyróżniał osobnego typu kontraktów majątkowych 
małżeńskich w postaci, w jakiej te umowy występowały w pozostałych kodeksach 
pozaborczych214. Ustawa rosyjska przewidywała natomiast kategorię „aktów po
sagowych” (art. 1001 i nast. ZP t. 10, cz. 1).

Stosownie do art. 1001 ZP t. 10, cz. 1 posag stanowił szczególny rodzaj da
rowizny na rzecz córek i krewnych dokonywanej „z powodu ich zamążpójścia”. 
Był zatem jednym ze sposobów przekazania dziedzictwa potomstwu przez ro
dziców i w tym punkcie wykazywał pewne podobieństwo do austriackiej instytu
cji wyposażenia215. W judykaturze Senatu Rządzącego wielokrotnie podkreślano 
identyczną naturę posagu i wydziału (art. 994 i nast. ZP 1.10, cz. I)216. Formalnie 
rzecz biorąc, posag nie był więc przysporzeniem majątkowym na rzecz męża, na 
którego własność mógł wprawdzie przejść, ale tylko za wyraźnym zastrzeżeniem 
w akcie posagowym (art. 1153 ZP 1.10). Nie służył więc ulżeniu ciężarom małżeń
skim; był raczej specyficzną formą przekazania majątku przy okazji planowanego 
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ślubu. W związku z tym art. 1007 ZP1.10, cz. 1 wykluczał możliwość ustanowie
nia posagu w okresie późniejszym niż pół roku od daty zawarcia związku małżeń
skiego. Ustawa stanowiła również, że dla pełnego wydziału córka otrzymująca 
posag powinna zrzec się dziedziczenia po rodzicach w imieniu własnym i swoich 
zstępnych (art. 1002 ZP t. 10, cz. 1). W praktyce jednak - jak można przypusz
czać na podstawie orzecznictwa międzywojennego - majątek dotalny w systemie 
rosyjskim nie tylko był ekwiwalentem części dziedzicznej należnej córkom po 
rodzicach, lecz mógł także spełniać funkcję podobną do posagu w rozumieniu 
§ 1218 ABGB217.

217 Przykładowo w orzeczeniu z 26 stycznia 1937 r. SN uznał, że prawo żony do żądania od 
męża zwrotu posagu nie jest zależne od tego, czy posag ten został doręczony mu przez nią czy też 
przez jej ojca, co wskazuje, że mienie posagowe, będąc w swej istocie ekwiwalentem części dzie
dzicznej przypadającej córce po rodzicach, mogło być zarazem wnoszone do małżeństwa dla pokry
cia wydatków ad sustinenda onera matrimonii.

218 Rozporządzenie Komisarza Generalnego Ziem Zachodnich z 1 kwietnia 1920 r., „Dziennik 
Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich” nr 28, poz. 660.

219 Por. A. Heusler, Institutionen des Deutschen Privatrecht, Bd. 2, Leipzig 1886, s. 374 i nast.; 
S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. 1: X-XV1II w., Kraków 1997, s. 243.

220 Wręczenie kobiecie dotalitium, zwanego również dos, było rekompensatą za utracone po 
zawarciu małżeństwa dziewictwo, a zarazem wynagrodzeniem jej wierności małżeńskiej. Prawo 

Ustanowienie posagu następowało w aktach posagowych, które stanowiły 
rodzaj umowy między dającym i otrzymującym posag. Po nowelizacji przepisów 
Swodu Zakonow w 1920 r.218 obowiązywał wymóg zachowania formy aktu nota
rialnego dla tych aktów, jeżeli w skład majątku posagowego wchodziły nierucho
mości (art. 1006 ZP 1.10, cz. 1). Akty posagowe mogły zawierać również zrzeczenie 
się dziedziczenia, natomiast niedopuszczalne było umieszczanie w nich klauzuli 
wadialnej, przewidującej karę umowną na wypadek niedojścia do skutku plano
wanego małżeństwa (art. 1008 ZP 1.10, cz. 1).

3.1.4. Szczególne typy małżeńskich umów majątkowych w prawie austriackim 
Prawo austriackie znało cztery specyficzne typy małżeńskich umów majątko
wych, które nie zostały unormowane w żadnej z pozostałych ustaw cywilnych 
obowiązujących w 11 Rzeczypospolitej. Należały do nich (§ 1217 ABGB): wiano 
(Morgengabe), oprawa (Widerlage), pensja wdowia (Witwengehalt) i ustanowione 
na wypadek śmierci dożywocie (lebenslange Fruchtniessung des Vermögens). Cechą 
wspólną trzech ostatnich instytucji był charakter mortis causa ustanawiającego je 
kontraktu.

3.1.4.1. Wiano
Wianem ustawa austriacka określała podarunek, który mąż przyrzekał dać żonie 
nazajutrz po zawarciu małżeństwa (§ 1232 ABGB). Instytucja wiana miała długą 
tradycję, sięgającą jeszcze średniowiecznych praw zwyczajowych, i była rozpo
wszechniona przede wszystkim w kręgu germańskiej kultury prawnej219. Podobny 
charakter miało występujące na gruncie prawa węgierskiego dotalitium220. Przed
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miotem Morgengabe była zazwyczaj „pewna suma pieniędzy, pożytek z ziemi lub 
sztuka bydła dobrowolnie wręczana przez męża małżonce pierwszego poranka 
po ślubie”221. Na gruncie prawa austriackiego przyrzeczenie wiana było co do for
my małżeńskim kontraktem majątkowym, zaś co do treści darowizną, podlega
jącą zasadom ogólnym, a zatem m.in. odwołalną z powodu niewdzięczności222. 
Zgodnie z § 1232 zd. 2 ABGB, z upływem trzech lat od zawarcia małżeństwa po
wstawało domniemanie, że wiano - o ile mąż je przyrzekł - zostało wypłacone, 
a ewentualny dowód przeciwny obciążał żonę. W doktrynie nie było natomiast 
zgodności do co momentu, w którym owo przyrzeczenie mogło najpóźniej nastą
pić. A. Ogonowski przyjął, że ostatecznym terminem jego złożenia był pierwszy 
poranek po zawarciu małżeństwa223. Trafniejszy wydaje się jednak pogląd, zgod
nie z którym mąż powinien obiecać żonie wiano wcześniej, w praktyce zatem już 
w kontrakcie przedślubnym, zaś pierwszy poranek po zawarciu małżeństwa był 
terminem wymagalności tego świadczenia224. W każdym razie późniejsze przy
rzeczenie Morgengabe, dokonane w umowie sporządzonej w trakcie trwania mał
żeństwa, nie było skuteczne w tym sensie, że nie stanowiło wiana w rozumieniu 
§ 1232 ABGB, lecz rodzaj zwykłej darowizny225.

węgierskie rozróżniało przy tym tzw. dos legalis, unormowany w Tripartitum, oraz dos contrados - 
mogący być przedmiotem umowy małżeńskiej. Szerzej zob. C. Putz, op. cit., s. 316-317.

221 S. Ba ring-Gould, Germany. Present and Past, London 1882, s. 62.
222 GUW, Bd. 11, Nr. 4143.
223 A. Ogonowski, op. cit., s. 348.
224 Tak E. Ti 11, Wykład austryackiego prawa familijnego..., s. 223.
225 L. v. Kirchste tter, op. cit., s. 541.
226 G. Gitreil, op. cit., s. 274.
22; Możliwość wyznaczenia oprawy po zawarciu małżeństwa nie ulegała żadnej wątpliwości 

w doktrynie, chociaż w i? 1230 ABGB była mowa jednie o narzeczonym lub osobie trzeciej; por. 
E. Till, Wykład austryackiego prawa familijnego..., s. 220.

228 Zob. np. S. Wróble wski, Powszechnyaustryackikodeks..., t. 2, s. 1039. Wystarczające było 
samo przyrzeczenie posagu; nie rnusiał on natomiast zostać faktycznie wypłacony.

229 Zb. OSN z 1933 r„ nr 149.

W literaturze międzywojennej podkreślano jednak znikome znaczenie prak
tyczne omawianej instytucji226.

3.1.4.2. Oprawa
Przedmiotem umowy o oprawę były kapitał lub przedmioty majątkowe, któ
re żona otrzymywała na własność po rozwiązaniu małżeństwa. Oprawa mo
gła zostać wyznaczona przez męża (narzeczonego) lub osobę trzecią, zarówno 
przed zawarciem małżeństwa, jak i po nim (§ 1230 ABGB)227. Jej przyrzeczenie 
nie było obowiązkiem ustawowym (§ 1231 ABGB). Ponieważ kodeks stanowił, 
że oprawa służy powiększeniu posagu, w doktrynie powszechnie akceptowano 
pogląd, zgodnie z którym nie było dopuszczalne jej ustanowienie, jeżeli nie ist
niał posag228. Do takiego wniosku doszedł również Sąd Najwyższy w orzeczeniu 
z 7 marca 1933 r.229, dokonując kwalifikacji kontraktu, na mocy którego rodzice 
darowali synowi i przekazali za częściową odpłatnością jego narzeczonej po po
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łowię nieruchomości z okazji zawarcia małżeństwa. Sąd uznał, że w stosunku do 
narzeczonej umowa nie nosi znamion oprawy, gdyż wymaga ona uprzedniego 
zawarcia kontraktu posagu, dla którego pomnożenia jest przyrzekana. W oma
wianym przypadku nie można było uznać za posag darowizny dokonanej na rzecz 
syna. Brakowało zatem niezbędnej podstawy prawnej do ustanowienia oprawy, 
którą zawsze jest ważnie wyznaczony posag. Do pewnego stopnia oprawa była 
więc „przeciwstawieniem posagu”, choć nie świadczeniem stricte wzajemnym. 
Jej powiązanie z posagiem miało wymiar jedynie ekonomiczny230. Trzeba także 
zwrócić uwagę, że obie instytucje pełniły różne funkcje; w szczególności oprawa 
nie była przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem wspól
ności małżeńskiej.

230 G. Gitreil, op. cit., s. 245.
231 Istota uprawnień żony względem oprawy w czasie trwania małżeństwa była sporna w dok

trynie; nie było w szczególności jasne, czy prawo do oprawy miało charakter wyłącznie osobisty czy 
też kontrakt mógł mieć również skutki rzeczowe; zob. E. T i 11, Wykład austryackiego prawa familij
nego..., s. 218-219 (tam też dyskusja z ważniejszymi poglądami w nauce austriackiej).

232 Zob. niżej, pkt 8.
233 W orzecznictwie austriackim przeważał pogląd, że wyprawa jest kontraktem majątkowym 

małżeńskim; por. np. GUW, Nr. 15304; Nr. 16066; Bd. 9, Nr. 3357 (ale przeciwnie GUW, Bd. 18, 
Nr. 7646). Judykatura polska nie zajmowała się bliżej charakterem wyprawy, przypominając jedynie, 
że m.in. ustawowe obowiązki ustanowienia posagu i oprawy' są od siebie niezależne i mogą obcią
żać tę samą osobę (orzeczenie SN z 27 września 1932 r., Zb. OSN z 1932 r., nr 160). W doktrynie 
międzywojennej S. Wróblewski (Powszechny austryacki kodeks..., t. 2, s. 1026, 1040) odmawiał 
wyprawie cech układu małżeńskiego, z kolei F. Z o 11 (Województwa południowe..., s. 836) uważał, że 
w pewnym przypadkach może ona być kontraktem majątkowym w rozumieniu § 1217 ABGB.

234 Tak np. E. Ti 11, Wykład austryackiego prawa familijnego..., s. 225; F. Zoll, Województwa 
południowe..., s. 837.

W trakcie trwania małżeństwa żona nie nabywała na podstawie umowy 
o oprawę żadnych praw, gdyż kontrakt ten wywoływał skutek dopiero po śmierci 
męża231. Jeżeli zatem małżonka zmarła wcześniej, ustanowienie oprawy stawało 
się bezskuteczne i, w odróżnieniu od posagu, jej spadkobiercy nie nabywali do 
majątku będącego przedmiotem oprawy żadnych praw. Wyjątek dotyczył przy
padku rozwodu orzeczonego bez winy żony, o czym będzie mowa niżej232.

Do oprawy znajdowały zastosowanie przepisy o zabezpieczeniu posagu 
(§1245 ABGB).

Od oprawy ustawa austriacka rozróżniała wyprawę (Ausstattung), której isto
ta polegała na wyposażeniu syna przez rodziców przy okazji ślubu (§ 1231 ABGB). 
Spornym było jednak, czy kontrakt, na mocy którego wyznaczono wyprawę, sta
nowił układ małżeński w rozumieniu § 1217 ABGB233.

3.1.4.3. Pensja wdowia
Przedmiotem pensji wdowiej, określanej w literaturze polskiej także mianem 
„dochodu wdowiego”234, była renta lub periodyczne świadczenie przyrzeczone 
na mocy układu małżeńskiego żonie na utrzymanie na wypadek wdowieństwa 
(§ 1242 ABGB). Przyrzeczenie pensji wdowiej mogło nastąpić ze strony męża lub
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osoby trzeciej235. Z uwagi na specyficzny cel, dla którego był ustanawiany dochód 
wdowi, jego przedmiotem mogły być zarówno wszelkie świadczenia periodyczne, 
jak i użytkowanie kapitałów, majątku nieruchomego czy nawet prawo zamieszka
nia236. Świadczenia wypłacane w ramach pensji wdowiej obowiązywały, jak wska
zuje nazwa tej instytucji, na czas wdowieństwa, a zatem w chwili ponownego 
zamążpójścia uprawnionej prawo do nich gasło (§ 1244 ABGB). Pensja należała 
się wdowie natychmiast po śmierci męża i była płatna - o ile w kontrakcie nie 
ustalono inaczej - kwartalnie z góry (§ 1242 zd. 2 ABGB). Jeżeli jednak uprawnio
na korzystała ze zwyczajowego trzymiesięcznego utrzymania ze spadku męża, nie 
mogła pobierać pensji wdowiej za ten okres (§ 1243 ABGB)237.

235 Inaczej A. Ogonowski (op. cit., s. 362), który uznawał, że pensja wdowia może zostać 
ustanowiona wyłącznie z majątku mężowskiego.

2jć Ibidem, s. 364 oraz GWU nr 1931 (co do wyznaczenia mieszkania).
237 Por. także § 796 ABGB.
231 W. Jaworski, Prawo cywilne na ziemiach polskich..., s. 434; S. Wróblewski, Powszechny 

austryacki kodeks..., t. 2, s. 1050.
239 Na temat charakteru prawnego tego układu zob. zwł. uwagi J. v. Wini warte ra, Das 

Oesterreichische bürgerliche Recht. Das persönliche Sachenrecht nach dem Oesterreichischen allgemeinen 
bürgert. Gesetzbuche, Aufl. 2, Wien 1844, s. 483 i nast. Warto również zwrócić uwagę, że na gruncie 
prawa austriackiego umowa nie była jednym tytułem, na podstawie którego małżonek mógł uzy
skać dożywotnie użytkowanie majątku zmarłego współmałżonka. Dożywocie mogło powstać także 
na mocy testamentu lub przepisu ustawy; szerzej na ten temat zob. S. Dniestrzański, Kilka 
słów o dożywociu małżonka, [w:] Księga pamiątkowa Uniwersytetu Lwowskiego ku uczczeniu pięćsetnej 
rocznicy fundacji jagiellońskiej Uniwersytetu Krakowskiego, Lwów 1900, s. 9 i nast.

2'10 Jak podaję J. Ofner (op. cit., Bd. 2, s. 432 i nast.), powodem wprowadzenia w czasie prac 
nad kodeksem austriackim przepisów o dożywociu małżonka był właśnie polski zwyczaj, kultywo
wany na obszarze Galicji, ustanawiania tego prawa dla pozostałego przy życiu małżonka, co bardzo 
często, zdaniem redaktorów ABGB, naruszało pozycję dzieci i wierzycieli małżonków. Co ciekawe, 
instytucji tej nie przewidziano w przygotowanym wcześniej specjalnie dla Galicji Kodeksie Cywil
nym Zachodniogalicyjskim z 1797 r. Nie znał jej również Kodeks Józefiński z 1787 r. O ius advitali
tium w prawie staropolskim zob. P. Dąbkowski, Prawo prywatne polskie, t. 1, Lwów 1910, s. 440 
i nast. oraz S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. 1, op. cit., s. 246.

■‘I1 Chodziło o użytkowanie unormowane w § 509 i nast. ABGB.

Układ małżeński, w którym umówiono na wypadek wcześniejszej śmier
ci męża dożywotnie świadczenie na rzecz żony, a zatem nieograniczające się 
do okresu wdowieństwa, nie był umową o pensję wdowią w rozumieniu § 1242 
ABGB238.

Do pensji wdowiej znajdowały zastosowanie przepisy o zabezpieczeniu posa
gu (§ 1245 ABGB).

3.1.4.4. Prawo dożywocia
Ustawa austriacka umożliwiała ustanowienie dożywocia majątku zmarłego mał
żonka na mocy sui generis układu małżeńskiego zwanego dożywociem (Advitalitäts- 
recht, § 1255 ABGB)239. lus advitalitium było instytucją dawnego prawa polskiego, 
która została recypowana do kodeksu austriackiego240. W myśl definicji zawartej 
w § 1255 ABGB dożywocie polegało na udzieleniu drugiemu małżonkowi użyt
kowania majątku na wypadek przeżycia241. W doktrynie austriackiej istniał spór 
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co do zakresu przedmiotowego tego prawa. Większość autorów przyjmowała, że 
dożywocie mogło dotyczyć całego majątku, jego idealnej części oznaczonej w sto
sunku do całości lub tylko pewnych konkretnych przedmiotów242. Dla uzasadnie
nia tego poglądu przytaczano zazwyczaj przepis § 1256 ABGB, który dopuszczał 
intabulację dożywocia na nieruchomości. Nie wynikała jednak z niego możliwość 
objęcia dożywociem pojedynczych przedmiotów majątkowych, a jedynie ogra
niczenie prawa spadkodawcy do rozporządzania za życia nieruchomością, o ile 
do prowadzonych dla niej ksiąg gruntowych wpisane zostało Advitalitätsrecht. 
Kodeks wyraźnie stanowił, że w przypadku intabulacji dożywocie nie może do
znać uszczuplenia co do tej nieruchomości („so kann dieselbe in Hinsicht dieses 
Gutes nicht mehr verkürzt werden”), a zatem że jego zakres jest szerszy. Należy 
więc przyjąć - za ówczesną doktryną polską - że prawo dożywocia w rozumieniu 
§ 1255 i nast. ABGB mogło dotyczyć jedynie całego majątku małżonka lub jego 
części ułamkowej, natomiast w razie ustanowienia dożywotniego użytkowania 
określonych przedmiotów majątkowych umowa miała cechy darowizny mortis 
causa i nie podlegała wspomnianym przepisom243.

2,12 M.in. A. O go no wski, op. cit., s. 367; J. v. Anders, op. cit., s. 135, a z wcześniejszych au
torów zwł. J. v. Winiwarter, op. cit., s. 484.

243 Tak m.in. S. D n ies trzański, op. cit, s. 18, 20 i nast.; W. Jaworski, Prawo cywilne na 
ziemiach polskich..., s. 434; S. Wróblewski, Powszechny austryacki kodeks..., t. 2, s. 1060, zaś ina
czej, choć niepewnie, F. Z o 11 (Województwa południowe..., s. 840), który stwierdził, że treścią prawa 
dożywocia może być użytkowanie „całego spadku, idealnych części tegoż, a może, jakby wynikało 
z tekstu §-u 1256 k.c. także pojedynczych przedmiotów, a zwłaszcza nieruchomości”.

Prawo dożywocia mogło zostać umówione na rzecz zarówno żony, jak i męża. 
Po zawarciu układu małżeńskiego nie była możliwa jednostronna zmiana zakresu 
dożywocia na niekorzyść małżonka. Podobnie jak w przypadku pensji wdowiej, 
umowa o dożywocie nie wywoływała w zasadzie żadnych skutków za życia mał
żonków. Ustawa nie przewidywała ograniczeń w zakresie użytkowania majątku 
objętego dożywociem, a także rozrządzania nim, z wyjątkiem nieruchomości, 
o których była mowa wyżej.

Małżonek, na rzecz którego ustanowiono Advitalitätsrecht, tracił ustawowe 
prawo do dziedziczenia po zmarłym współmałżonku (§ 1258 ABGB). Z kolei w ra
zie gdyby uprawniony zawarł nowy związek małżeński lub chciał zbyć przedmio
towe użytkowanie osobie trzeciej, ustawa przewidywała prawo bliższości na rzecz 
dzieci zmarłego małżonka (§ 1257 ABGB).

3.2. Problem darowizny w małżeńskiej umowie majątkowej
Odrębne przepisy w zakresie darowizn między małżonkami i narzeczonymi 
(Schenkungen unter Ehegatten und Verlobten) zawierały kodeksy austriacki i fran
cuski. W obu przypadkach traktowano te umowy na równi ze zwykłymi daro
wiznami, a zatem podlegały one tym samym zasadom ogólnym (§ 1246 ABGB, 
art. 1081 KN). Z uwagi na złożone problemy związane z wykładnią §§ 1246-1247 
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ABGB kwestia charakteru prawnego tych kontraktów w systemie austriackim 
będzie przedmiotem szczegółowej analizy w rozdziale V, poświęconym darowi
znom przedślubnym w praktyce notarialnej, zaś poniższe uwagi ograniczają się 
jedynie do przedstawienia przepisów francuskich.

Kodeks Napoleona normował dwa typy rozporządzeń pod tytułem darmym, 
które mogły znaleźć się w umowie przedślubnej244. Były to darowizny na rzecz 
przyszłych małżonków lub dzieci mających zrodzić się z małżeństwa (art. 1081- 
1090 K) oraz darowizny między nupturientami i małżonkami (art. 1091-1100 KN). 
Mogły one przybierać postać: 1) zwykłej darowizny uczynionej z posiadanego 
majątku (art. 1081,1091 KN); 2) darowizny z majątku przyszłego (art. 1082,1092 
KN)245; 3) darowizny z majątku zarówno aktualnego, jak i przyszłego (art. 1083, 
1092 KN) oraz 4) darowizny warunkowej (art. 1086 KN).

244 Na ten temat zob. także D. Wiśniewska-Jóźwiak, Ustawodawstwo a praktyka..., s. 136 
i nast.

245 Darowizna majątku przyszłego (donation de biens à venir), jako szczególny typ darowizny 
na wypadek śmierci, mogła być zawarta wyłącznie w umowie przedślubnej (art. 947, 1182 KN). Na 
temat jej charakteru prawnego zob. Μ. P1 a n i o 1, Podręcznik prawa cywilnego (o darowiznach i testa
mentach), Warszawa 1922, s. 259 i nast.

246 Por. Μ. Kur man, Notarjat i hipoteka. Prawo spadkowe. Prawo hipoteczne. Ustawodawstwo 
z okresu wojny. Pytania do aktów. Schematy aktów, Warszawa 1912, s. 66-67.

‘4' Chodzi tu o umowę dziedziczenia sensu stricto. W doktrynie austriackiej posługiwano się 
bowiem tym pojęciem także w szerszym znaczeniu, obejmującym również m.in. omówione wyżej 
prawo dożywocia oraz umowę, na podstawie której zrównywano dzieci w zakresie prawa dziedzi
czenia (Einkindschaft, § 1259 ABGB); por. S. Dniestrzański, op. cit., s. 17; S. Wróblewski, 
Komentarz do 531-824 austryackiego kodeksu cywilnego (prawo spadkowe), t. 111, Kraków 1904, 
S- 82; E. T i 11, Wykład austr. prawa spadkowego, Lwów 1904, s. 188 i nast.

Ustawodawca francuski przewidział szczególne zasady dotyczące tych daro
wizn, które różniły się od reguł ogólnych zawartych w art. 931 i nast. KN246. Daro
wizny uczynione w intercyzie były zawsze zawierane pod warunkiem, że małżeń
stwo dojdzie do skutku (art. 1088 KN). Ustawa wykluczyła możliwość odwołania 
darowizn dokonywanych przez osoby trzecie na rzecz małżonków lub ich przy
szłych dzieci z powodu niewdzięczności (art. 959 KN), w przypadku darowizn 
między małżonkami przyjmowała zaś zasadę ich swobodnej odwołalności (art. 
1096 KN). Z uwagi na swój cel darowizny traciły ważność w razie, gdyby darujący 
przeżył obdarowanego małżonka i jego dzieci (art. 1089 KN). Ponadto wszelkie 
darowizny na rzecz małżonków określone w kontrakcie przedślubnym ulegały 
w chwili otwarcia spadku po darującym redukcji do części, jaką mógł rozporzą
dzać w świetle obowiązujących przepisów prawa spadkowego (art. 1090 KN).

3.3. Kontrakt dziedziczenia jako małżeńska umowa majątkowa 
w prawie austriackim
W odróżnieniu od innych ustawodawstw znających kontraktowy tytuł powoła
nia do spadku, umowa dziedziczenia {Erbvertrag) na gruncie prawa austriackiego 
była układem małżeńskim (§1217 ABGB)247. Mogła zatem zostać zawarta jedynie 
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przez małżonków248. Zgodnie z § 1249 ABGB treścią tej umowy było powołanie 
przez jednego z małżonków drugiego na spadkobiercę i przyjęcie przez współ
małżonka powyższego powołania. Małżonkowie mogli również powołać się wza
jemnie na dziedziców w jednym akcie. Z uwagi na kontraktowy charakter takiego 
ustanowienia spadkobiercy było ono - inaczej niż w przypadku testamentu - jed
nostronnie nieodwołalne (§ 1254 in principium ABGB). Inne dyspozycje zawarte 
w umowie, np. dotyczące powołania do spadku osoby trzeciej czy ustanowienia 
legatu, nie byłyby wprawdzie a prori bezskuteczne, ale nie miałyby znaczenia czę
ści kontraktu dziedziczenia w rozumieniu § 1249 ABGB i należałoby je zakwali
fikować jako sui generis dyspozycje testamentowe, a więc odwołalne249. Nieodwo
łalność kontraktu dziedziczenia w żaden sposób nie ograniczała natomiast prawa 
małżonka do dysponowania swoim mieniem przez czynności ínter vivos. Małżo
nek będący spadkobiercą kontraktowym nie mógł także przenosić praw spadko
wych wynikających z umowy na osoby trzecie ani żądać ich zabezpieczenia za 
życia spadkodawcy (§ 1252 ABGB).

2,18 Por. także ij 602 ABGB.
249 J. Gwiazdo morski, Kontrakt dziedziczenia, [w:] Encyklopedja podręczna..., t. 2, s. 542.
250 S. Wróblewski, Powszechny austryacki kodeks..., t. 2, s. 1055-1056.
251 Por. wyżej, pkt 3.1.4.4.
252 Por. niżej, pkt 8.

Powołanie do spadku nie mogło - wbrew literalnemu brzmieniu § 1249 
ABGB - obejmować całego spadku z uwagi na przepis § 1253 ABGB, który stano
wił, że poprzez kontrakt dziedziczenia małżonek nie może zrzec się całkowicie 
prawa testowania. W każdym przypadku czwarta część spadku pozostawała do 
dyspozycji spadkodawcy.

Przedmiotem umowy dziedziczenia nie mogły być konkretne przedmioty 
należące do majątku spadkodawcy; wówczas umowa taka miała na ogół cechy 
darowizny mortis causa250, jeżeli małżonek ustanawiał na rzecz drugiego jedynie 
użytkowanie majątku lub jego części, była to z kolei umowa dożywocia251.

Małżonkowie mogli zgodnie rozwiązać kontrakt dziedziczenia. W związku 
z tym, że był on układem majątkowym małżeńskim, znajdowały do niego zasto
sowanie przepisy dotyczące wpływu separacji, rozwodu i unieważnienia małżeń
stwa na skuteczność kontraktu (§§ 1263-1266 ABGB)252. Wdowa mogła ponadto 
utracić prawa wynikające z umowy dziedziczenia w przypadku ponownego za
mążpójścia przed upływem sześciu miesięcy od daty śmierci poprzedniego męża 
(§ 121 ABGB).

4. Strony

Małżeńska umowa majątkowa mogła być zawarta przez różne kategorie podmio
tów. Należeli do nich przede wszystkim małżonkowie lub nupturienci, lecz w tym 
ostatnim przypadku normowała ich stosunki majątkowe dopiero z chwilą zawar
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cia związku małżeńskiego. Kontrahentami układów małżeńskich mogły w pew
nych sytuacjach być także inne osoby, a w szczególności mogli to być rodzice oraz 
inni bliscy należący do rodziny jednego lub obojga małżonków (nupturientów).

Zakres podmiotowy małżeńskich umów majątkowych, przyjęty na gruncie 
danego systemu prawnego, był wypadkową charakteru nadanego przez ustawo
dawcę tym kontraktom. Przypomnijmy, że uwzględniając kryterium podmioto
we, w doktrynie rozróżniano umowy stricte „małżeńskie” - Gattemertrage - oraz 
umowy o charakterze „rodzinnym” - Sipperwertrage. Pierwszy typ umów wystę
pował na gruncie niemieckiego porządku prawnego. W konsekwencji stronami 
małżeńskiej umowy majątkowej mogli być - stosownie do § 1432 BGB - wy
łącznie małżonkowie lub narzeczeni253. Z kolei w ustawodawstwie austriackim, 
polsko-francuskim i węgierskim zakres podmiotowy kontraktów był szerszy. 
Kontrahentem mogła być zatem również osoba trzecia względem małżonków 
(nupturientów).

2S3 A. v. Baliga nd, op. cit., s. 9. Por. także uwagi R. C orle isa, op. cit., s. 23.
■>4 Zob. np. R. Corléis, op. cit.; R. Reichenheim, op. cit., s. 12-13.

4.1. Małżonkowie i narzeczeni jako strony małżeńskiej umowy 
majątkowej
Obowiązujące na ziemiach polskich po 1918 r. przepisy w zasadzie nie różnico
wały pozycji prawnej narzeczonych i małżonków jako stron małżeńskiej umowy 
majątkowej. Nie miało tu w szczególności znaczenia ograniczenie wynikające 
z KCKP, który stanowił, że umowa przedślubna musi być zawarta przed obcho
dem małżeństwa, a zatem przez narzeczonych (art. 207). Jak jednak wspomniano, 
zasada niezmienialności tych kontraktów nie miała na gruncie kodeksu z 1825 r. 
charakteru bezwzględnego i po spełnieniu pewnych warunków intercyzę mogli 
zawrzeć także małżonkowie. Dwie pozostałe ustawy cywilne - austriacka i nie
miecka - nie przewidywały w tym zakresie podobnych ograniczeń, a więc stro
nami układu majątkowego mogli być zarówno małżonkowie, jak i narzeczeni. 
Wprawdzie § 1432 BGB nie wymieniał tych ostatnich jako stron umowy mał
żeńskiej, jednak to, że również narzeczeni mogli kontrakt zawrzeć, wynikało 
z wykładni gramatycznej powołanego przepisu, który stanowił, że małżonkowie 
„w szczególności także po zawarciu małżeństwa (inbesondere auch nach Einge- 
hung der Ehe)” mogą uchylić lub zmienić stan majątkowy254. Narzeczeni zostali 
ponadto wyraźnie wskazani jako możliwi kontrahenci w § 2276 ust. 3 BGB.

Zdolność każdego z małżonków (nupturientów) do zawarcia małżeńskiej 
umowy majątkowej oceniana była na podstawie zarówno zakresu przysługującej 
mu zdolności do czynności prawnych, jak i przepisów szczególnych, regulujących 
te kwestie na gruncie prawa małżeńskiego. Dotyczyły one zwłaszcza warunku 
osiągnięcia odpowiedniego wieku, który umożliwiał danej osobie wstąpienie 
w związek małżeński. Nie wszystkie kodeksy dzielnicowe przewidywały jednak 
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wyraźną zależność między zdolnością do zawarcia małżeństwa i zdolnością do 
bycia stroną małżeńskiego kontraktu majątkowego.

Powyższy związek nie występował w prawie austriackim. Brak zdolności do 
zawarcia związku małżeńskiego przez określoną osobę (Ehefahigkeit) nie oznaczał, 
że nie mogła ona skutecznie podpisać małżeńskiej umowy majątkowej (a zatem, 
że nie posiadała tzw. Eheuertragsfdhigkeit)2^. Zgodnie z § 152 ABGB dzieci pozosta
jące pod władzą ojcowską mogły, co do zasady, zaciągać zobowiązania, czyli rów
nież zawierać kontrakty małżeńskie, pod warunkiem uzyskania wyraźnego lub 
dorozumianego zezwolenia ojca. Dotyczyło to więc osób niepełnoletnich, a także 
tych, które mimo ukończenia 24 roku życia, równoznacznego z osiągnięciem peł- 
noletności, pozostawały nadal pod władzą ojcowską na podstawie § 172 ABGB* 256. 
Należy jednak podkreślić, że w takich przypadkach ojciec, o ile sam przy okazji 
małżeństwa nie czynił darowizny na rzecz jednego lub obojga (przyszłych) mał
żonków, nie zawierał układu małżeńskiego w miejsce swojego dziecka, a więc nie 
był kontrahentem, lecz jedynie wydawał zgodę na zawarcie umowy. Wyjątek od 
tej reguły wprowadzał § 1219 ust. 2 ABGB, który dla ustanowienia posagu dla ma
łoletniej, względnie znajdującej się pod opieką lub kuratelą narzeczonej257, wyma
gał udziału ojca lub jej opiekuna oraz późniejszego zatwierdzenia aktu przez sąd.

2is O tym, że nie był to problem wyłącznie teoretyczny, wyobrażenie może dać następujący ka- 
zus: przygotowujący się do zawarcia małżeństwa 18-letni narzeczony nieślubnego pochodzenia za 
zgodą swojego ojca-opiekuna zawarł kontrakt małżeński, mimo że w chwili jego sporządzenia nie 
spełniał jeszcze formalnych warunków do zawarcia samego małżeństwa. Ustawa w takim przypad
ku wymagała bowiem uzyskania nie tylko zgody opiekuna, ale również i sądowego zezwolenia (§ 50 
ABGB), które mogło zostać wydane dopiero po podpisaniu kontraktu. Okoliczność ta nie miała 
jednak żadnego wpływu na ważność zawartego układu małżeńskiego.

256 Ojciec mógł zażądać przedłużenia swojej władzy względem pełnoletniego dziecka z kilku 
przyczyn wskazanych wyraźnie w ustawie, m.in. gdy nie było ono w stanie samodzielnie utrzymać 
się lub właściwie zarządzać swoimi sprawami (§ 173 ABGB). Decyzję w tej sprawie podejmował sąd 
i podawał ją do wiadomości publicznej.

257 S. Wróblewski, Powszechny austryacki kodeks..., t. 2, s. 1030.
258 Tak np. R. Reichenhei m, op. cit., s. 16-17.
259 Zgodnie z powołanym przepisem mężczyzna rnusiał być pełnoletni (a zatem mieć ukoń

czone 21 lat, chyba że wcześniej został upełnoletniony), a kobieta musiała mieć co najmniej 16 lat, 
z wyjątkiem sytuacji, w której otrzymała zezwolenie sądu grodzkiego na zwolnienie od tego wymo
gu (§ 1322 w zw. z § 1303 BGB).

Regulacja kodeksu niemieckiego była w tej materii mniej przejrzysta. Wpraw
dzie żaden przepis BGB nie uzależniał wprost ważności umowy małżeńskiej od 
posiadania przez jej strony zdolności do zawarcia związku małżeńskiego, w szcze
gólności zaś od osiągnięcia wymaganego do tego wieku, jednak niektórzy przed
stawiciele doktryny wywodzili taki wniosek na podstawie wykładni systemowej 
obowiązujących przepisów258. Zasadniczy argument przemawiający za tym roz
wiązaniem opierał się na twierdzeniu, że skoro ustawodawca wskazał jako strony 
układu małżeńskiego małżonków lub narzeczonych, to ci ostatni musieli spełniać 
przesłanki przewidziane w § 1303 BGB, dotyczące minimalnego wieku upraw
niającego do zawarcia związku małżeńskiego259. Był to bowiem zarazem waru
nek sine qua non zawarcia zaręczyn (§§ 1297-1302 BGB). Powyższy argument nie 
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jest w pełni przekonujący, zwłaszcza że większość autorów wskazywała zarazem, 
że w przypadku gdy umowa była sporządzona przed zawarciem małżeństwa, nie 
było konieczne poprzedzenie jej formalnymi zaręczynami kontrahentów, czyli, 
mówiąc inaczej, wystarczyło, aby przyszli małżonkowie pozostawali w faktycz
nym zamiarze pobrania się260. Wydaje się więc, że na gruncie BGB możliwy do 
obrony jest także inny pogląd, zgodnie z którym kwestia zdolności do zawarcia 
małżeństwa nie miała znaczenia dla oceny dopuszczalności przedmałżeńskiego 
kontraktu majątkowego.

260 Takm.in. A. v. Baligand, op. cit., s. 9-10; R. Co rle is, op. cit., s. 25-26, F. K. Neubecke r, 
op. cit., s. 254; jak i sam R. Reichenhe im, op. cit., s. 13-14.

261 A. v. Ba 1 iga nd, op. cit., s. 14.
262 P°r- 1627,1630 oraz 1638 i nast. BGB.
263 Por. 1793 i nast, 1822 oraz 1827 BGB.
264 W przypadku osób wyznania rzymskokatolickiego ustawa określała minimalny wiek męż

czyzny uprawniający go do zawarcia małżeństwa na 18 lat, kobiety zaś na 16 lat (art. 6 pr. małż.). Dla 
pozostałych wyznań przepisy były analogiczne (art. 99 pkt 1, art. 129 i art. 180 pr. małż.). Granica 
pełnoletności wynosiła natomiast 21 lat (art. 345 KCKP), a do czasu jej osiągnięcia małoletni rnusiał 
uzyskać pozwolenie ojca na zawarcie małżeństwa lub - w razie braku ojca albo jego ubezwłasno
wolnienia - matki bądź opiekuna.

261 Art. 1398 KN (w brzmieniu z 1804 r.): „Le mineur habile a contracter mariage est habile 
a consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible; et les conventions et donations 
qu il y a faites, sont valables, pourvu qu’il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le con- 
sentement est nécessaire pour la validité du mariage”.

W każdym przypadku małoletni lub osoba dorosła posiadająca ograniczoną 
zdolność do czynności prawnych, zamierzający podpisać taką umowę, potrzebo
wali natomiast zezwolenia swojego ustawowego zastępcy (§§ 107, 114 BGB). Na 
podstawie § 108 ust. 1 BGB dopuszczalne było również późniejsze zatwierdzenie 
aktu przez zastępcę. W doktrynie niemieckiej przyjmowano ponadto, że zastępca 
ustawowy mógł także zawrzeć małżeński kontrakt majątkowy w imieniu repre
zentowanej przez siebie osoby, i to nawet wbrew jej woli261. Pogląd ten zdaje się 
uzasadniony w świetle zarówno regulacji dotyczących zakresu władzy rodziciel
skiej262 i uprawnień opiekuna263, jak i przepisów prawa małżeńskiego majątkowe
go, mających w tym wypadku charakter lex specialis. Wyłączały one możliwość 
sporządzenia umowy małżeńskiej przez zastępcę ustawowego tylko w razie, gdy
by ustanawiała ona ogólną wspólność majątkową (§§ 1437,1508 ust. 2 BGB) lub 
wspólność mienia ruchomego (§ 1549 BGB).

Z kolei KCKP zezwalał na zawarcie intercyzy małoletniemu, który był zara
zem zdolny do zawarcia małżeństwa, czyli spełniał przesłanki określone w od
powiednich przepisach Prawa o małżeństwie z 1836 r.264 Regulujący tę kwestię 
art. 211 KCKP opierał się na przepisie kodeksu francuskiego o zbliżonym brzmie
niu265 i był wyrazem powszechnie przyjętej w kręgu romańskiej kultury prawnej 
rzymskiej zasady habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptialia.

Małoletni zawierający umowę przedślubną mógł w świetle przepisów KCKP 
przyjąć na siebie wszelkie zobowiązania oraz czynić darowizny. W tej ostatniej 
kwestii kodeks z 1825 r. wprowadzał wyłom od zasady przewidzianej w art. 904 
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KN, zgodnie z którą małoletni po ukończeniu 16 roku życia mógł skutecznie roz
porządzać swoim majątkiem jedynie przez testament, i to w niepełnym zakresie. 
Prawo polskie znosiło te ograniczenia w przedmiocie dokonanych w intercyzie 
rozrządzeń mortis causa.

Art. 211KCKP wymagał dla ważności umowy majątkowej, a zarazem ewentu
alnych darowizn i zobowiązań zaciąganych przez małoletniego, asystencji osób, 
„których zezwolenie na małżeństwo jest potrzebne”. Twórcy kodeksu z 1825 r. 
uznali bowiem, że skoro „za zezwoleniem tych osób małoletni akt tak ważny i tak 
stanowczy na całe życie, jakim jest małżeństwo, zawierać podług prawa mocen 
jest, jakżeby mogło prawo ująć ufności tymże osobom w mniejszej wagi czynno
ściach w przyszłem małżeństwie, w związkach będących, jakiemi są zobowiązania 
się wszelkie majątkowe lub darowizny, od których częstokroć los małoletniego 
zawisł”266. Stanowisko takie - mające swe źródło, jak wspomniano, w kodeksie 
francuskim - było ponadto konsekwencją przyjęcia w art. 467 KCKP ogólnej za
sady, że upełnoletnienie z mocy samego prawa następuje dopiero z chwilą za
warcia małżeństwa. Również gdy małoletni został usamowolniony jeszcze przed 
ślubem - co było dopuszczalne na warunkach określonych w art. 468 i nast. 
KCKP - nie uzyskiwał on z tego tytułu prawa do swobodnego rozporządzania 
swoim majątkiem, i do dokonania większości czynności prawnych potrzebował 
asystencji kuratora267. Funkcję tę z reguły pełnił, zgodnie z art. 471 KCKP, któryś 
z rodziców małoletniego, a zatem osoba, której zgoda była zarazem wymagana 
do zawarcia przez niego małżeństwa. Jeżeli natomiast dla usamowolnionego ma
łoletniego wyznaczono inną osobę jako kuratora, jej obecność przy zawieraniu 
umowy przedmałżeńskiej nie była konieczna268. Podobnie jak na gruncie przepi
sów ABGB, także i w tym przypadku osoba asystująca przy sporządzeniu intercy- 
zy nie pełniła samoistnej funkcji jako kontrahent umowy269.

266 Cyt. za: H. Konic, Prawo majątkowe małżeńskie..., s. 78.
267 Szczegółowy zakres uprawnień przysługujących usamowolnionemu małoletniemu został 

wskazany w art. 473 i nast. KCKP.
268 H. Konic, Prawo majątkowe małżeńskie..., s. 80.
265 Tę interpretację przepisów kodeksu z 1825 r. potwierdził również SN w orzeczeniu z 1930 r. 

(Zb. OSN z 1930 r., nr 100), przyjmując, że skoro małoletni na podstawie art. 211 zawiera intercyzę 
tak, jakby był pełnoletnim, pod warunkiem asystencji osób, które udzielają zgody na małżeństwo, 
to osoby te nie działają wówczas w charakterze opiekunów ani pełnomocników nieletniego, zaś 
stroną zawierającą kontrakt jest wyłącznie on sam.

270 W. Ja worski, Prawo cywilne na ziemiach polskich..., s. 410. Por. także uwagi E.-H. Ka de- 
n a, Ehevertrag, s. 743.

Odrębną kwestią związaną z zawieraniem małżeńskich umów majątkowych 
przez małżonków lub narzeczonych była dopuszczalność działania strony mającej 
pełną zdolność do czynności prawnych przez pełnomocnika. Ponieważ w żadnym 
z kodeksów pozostających w mocy na ziemiach polskich kontrakt małżeński nie 
został ujęty w kategorii czynności prawnej ściśle osobistej, możliwość zawarcia 
go przez pełnomocnika nie podlegała żadnym ograniczeniom270. W prawie mał
żeńskim majątkowym nie było w tej materii żadnych przepisów szczególnych.
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4.2. Osoby trzecie jako strony małżeńskiej umowy majątkowej
Jak już wspomniano, udział osób trzecich, niepełniących funkcji przedstawicie
li ustawowych któregoś z małżonków (nupturientów), jako stron małżeńskiego 
kontraktu majątkowego, był dopuszczalny tylko na gruncie tych systemów praw
nych, które nadawały wspomnianym umowom szerszy charakter, nie ogranicza
jąc ich roli do regulacji stosunków majątkowych między małżonkami. Na zie
miach polskich do tej grupy ustawodawstw należało prawo obowiązujące w byłej 
Galicji (wraz ze Spiszem i Orawą) i Królestwie Polskim. Natomiast w systemie 
niemieckim osoba trzecia uczestnicząca w akcie sporządzenia kontraktu małżeń
skiego nie stawała się przez to jego stroną, a dokonywane przez nią przy tej okazji 
przysporzenia stanowiły w istocie odrębną umowę271.

2.1 A. v. Baligand, op. cit., s. 3.
2.2 G. Gitreil, op. cit., s. 198.
■'3 Co do systemu francusko-polskiego zob. H. Konic, Prawo majątkowe małżeńskie..., s. 68; 

jeśli natomiast chodzi o prawo austriackie, to choć ogólna dopuszczalność takich darowizn nie 
budziła zastrzeżeń, to trzeba przypomnieć, że ich charakter prawny był sporny, o czym bliżej będzie 
mowa w rozdziale V.

2'3 Zob. też wyżej, pkt 3.1.4.3.
2,5 Zob. też wyżej, pkt 3.3.

Kategoria „osób trzecich”, jako możliwych kontrahentów umów małżeńskich, 
była szeroka i obejmowała zarówno rodzicowi innych wstępnych małżonków, jak 
i ich bliższych czy dalszych krewnych bocznych, a nawet osoby zupełnie z nimi 
niespokrewnione.

Zarówno na gruncie ABGB, jak i według Kodeksu Napoleona, osoby trzecie 
mogły czynić w intercyzie przysporzenia majątkowe na rzecz małżonków (na
rzeczonych), zaś w prawie francuskim także na rzecz dzieci mających zrodzić się 
z tego małżeństwa (art. 1081 zd. 2 KN). Przysporzenia te mogły opierać się na 
przepisach prawa rodzinnego lub spadkowego. Stosownie do §§ 1218 i 1230 ABGB 
osoba trzecia mogła w szczególności ustanowić posag i oprawę, przeznaczając na 
nie określone przedmioty ze swego majątku. Umowa była wówczas zawierana 
na korzyść drugiego z małżonków (narzeczonych) i mogła zawierać też określo
ne świadczenia wzajemne272. W obu systemach dopuszczalna była również tzw. 
darowizna przedmałżeńska (donatio propter nuptias) dokonywana na rzecz jed
nego z narzeczonych lub obojga nupturientów, względnie także małżonków273. 
Osoby trzecie mogły wreszcie w kontrakcie małżeńskim dokonywać darowizn na 
wypadek śmierci. Zgodnie z art. 1082 KN rodzice, inni wstępni, krewni boczni 
małżonków, a nawet obcy względem nich mogli rozporządzać całością lub częścią 
majątku, który pozostawiliby przyszli małżonkowie w chwili śmierci, na rzecz ich 
samych lub ich dzieci. W prawie austriackim zabezpieczeniu majątkowemu żony 
na wypadek wdowieństwa służyła pensja wdowia, która również mogła być usta
nowiona przez dowolną osobę (§ 1242 ABGB)274. Osoba trzecia nie mogła nato
miast zawrzeć umowy dziedziczenia z jednym z małżonków z uwagi na specyficz
ny charakter tego kontraktu (§ 1249 ABGB)275. * 2
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5. Forma małżeńskiej umowy majątkowej

Z uwagi na doniosłą rolę małżeńskiej umowy majątkowej, zarówno w relacjach 
między małżonkami, jak i w stosunku do osób trzecich, we wszystkich systemach 
prawnych obowiązujących na ziemiach polskich po 1918 r. obowiązywał wymóg 
sporządzania tych kontraktów w formie aktu notarialnego. W województwach 
dawnego zaboru pruskiego było również możliwe, do końca 1933 r., alternatywne 
zawarcie umowy majątkowej przed sądem powiatowym, a po reformie ustroju 
sądownictwa w 1928 r. - przed sądem grodzkim (§ 1434 BGB, § 167 ust. 1. nie
mieckiego postępowania niespornego)276.

276 Zgodnie z art. 146 § 1 Prawa o notariacie z 27 października 1933 r. (Dz. U. nr 84, poz. 609) 
z chwilą wejścia w życie nowych przepisów, a zatem z dniem 1 stycznia 1934 r., ustawała właści
wość sądów grodzkich do sporządzania czynności, które należały do zakresu działania notariuszy. 
Zatem mimo że tj 1434 BGB nie został formalnie uchylony, przestał obowiązywać, począwszy od 
wskazanej daty.

277 Zob. K. Heidrich, Die Form des Vertrages, „Archiv für die civilistische Praxis” 1941, Bd. 
147, s. 91 i nast. Por. także Motive zu dem Entwürfe, s. 311 oraz uwagi A. Ogonowskiego, op. cit., 
s. 195-196, który akcentując wprawdzie w tym kontekście problem pewności obrotu prawnego, 
odnosi się sceptycznie co do gwarancji stwarzanych przy tego typu umowach przez stosowanie do 
nich wymogu zachowania formy aktu notarialnego.

278 Dz. U. P. z. XXXII, nr 76.
275 W odniesieniu do małżonków ustawa z 1871 r. przewidywała taki sam wymóg także dla 

zawartych między nimi umów sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny o skutku zobowiązującym 
oraz kontraktów o dożywotnią pensję, a ponadto dla uznania długu dokonanego przez jednego 
małżonka drugiemu (tj 1 lit. b, d). Umowy te nie stanowiły jednak, jak wiemy, układów małżeńskich 
w rozumieniu § 1217 ABGB.

Celem zastrzeżonej dla tego typu umów formy szczególnej była w pierwszym 
rzędzie ochrona małżonków przed pochopnym działaniem w zakresie kształto
wania ich stosunków majątkowych oraz zabezpieczenie prawidłowości dokona
nia tej czynności prawnej i nadanie jej solennego charakteru. Forma aktu no
tarialnego (sądowa) stwarzała również gwarancje ochrony interesów wierzycieli 
małżonków i innych osób, dla których fakt istnienia oraz treść kontraktu mogły 
mieć istotne znaczenie277.

W prawie austriackim obowiązek notarialnego sporządzania układów mał
żeńskich wynikał nie z unormowań kodeksu cywilnego, lecz z ustawy z 25 lipca 
1871 r. o potrzebie sporządzania aktów notaryalnych w niektórych czynnościach 
prawnych278. Przepisy wprowadzające dla okręgów Sądów Apelacyjnych w Kra
kowie i Lwowie oraz Sądu Okręgowego w Cieszynie, zawarte w nowym prawie 
o notariacie z 1933 r., utrzymały jej moc obowiązującą również po 1 stycznia 
1934 r. (art. 137).

Na podstawie § 1 lit. a, c ustawy z 1871 r. małżeńska umowa majątkowa, a tak
że potwierdzenie odbioru posagu, niezależnie od tego, komu miało zostać wysta
wione, wymagały dla swej ważności sporządzenia aktu notarialnego279. Praktyka 
rozciągała ten wymóg na kontrakty zmieniające lub znoszące wcześniej zawarte 
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układy małżeńskie280, a ponadto na umowę przedwstępną w małżeńskich spra
wach majątkowych281. Sporządzenie układu małżeńskiego w postaci kontraktu 
dziedziczenia (§ 1249 ABGB) wymagało zachowania nie tylko formy aktu nota
rialnego, ale także wszelkich warunków ważności przewidzianych w kodeksie dla 
testamentu pisemnego282.

280 Zob. np. S. Wróblewski, Powszechny austryackikodeks..., t. 2, s. 1027, A. Ehrenzweig, 
op. cit., s. 121.

281 Zgodnie zresztą z ogólną zasadą, że pactum de contrahendo wymaga takiej samej formy, jaka 
jest potrzebna dla przyszłej umowy, zob. S. Wróblewski, ibidem.

282 Por. § 581 i nast. ABGB.
283 jak wynika z analizy przebiegu prac parlamentarnych nad ustawą z 1871 r., w czasie których 

wielokrotnie podnoszono kwestię skutków prawnych naruszenia obowiązku notarialnego, osta
tecznie brzmienie § 1 zostało świadomie przyjęte przez ustawodawcę, m.in. wbrew opinii większo
ści członków komisji Izby Panów. Zob. J. Kaserer, Das Gesetz vom 25. Juli 1871 überdas Erfordernis 
notarieller Errichtung einiger Rechtsgeschäfte mit Materilallen, Wien 1885, s. 113 i nast., Österreichi
sche Gesetze mit Materialien. Nach amtlichen Quellen, Bd. 43.

284 Stanowisko ustawodawcy austriackiego w tej materii dobitnie podsumował niemiecki 
prawnik Carl von Faistmantel podczas 10. Deutschen Juristentag w Saalbau w 1872 r.: „Im öster- 
reichichen bürgerlichen Gesetztbuche dagegen treten die Anschauungen der sogenannten natur- 
rechtlischen Schule am unverhülltesten zu Tage. Eine größere Freiheit in der allgemeinen Form des 
Vertragsabchlusses gestatet kein anderes deutches Gesetzbuch”, cyt. za: Verhandlungen des Zehnten 
deutschen Juristentages, hrsg. von dem Schriftführer-Amt der Ständigen Deputation, Bd. 1, Berlin 
1872, s. 116. Na ten temat por. także S. Muczkowski, Austriacka ustawa notaryalna z dnia 25 lip- 
ca 1871 r. historycznie i porównawczo objaśniona, Kraków 1887, s. 183 i nast.

285 Pomijam w tym miejscu - jako niemieszczące się w temacie pracy - zagadnienia teoretycz
ne związane z problematyką nieważności czynności prawnych oraz ogólną systematyką wadliwych 
czynności prawnych, czy to na gruncie nauki austriackiej, czy w ogóle w cywilistyce europejskiej; 
zob. na ten temat zwłaszcza E. Ti 11, O nieważności i bezskuteczności aktów prawnych, „Przegląd 
Prawa i Administracji” 1922, t. 47, s. 297 i nast., a ze współczesnej literatury przede wszystkim 
I· Pre uss ne r-Z am o rs ka, Nieważność czynności prawnej w prawie cywilnym, Warszawa 1983 
(w tym wypadku zwł. s. 18 i nast.).

286 J. Ofner, op. cit., Bd. 2, s. 584.

Sposób redakcji powołanego przepisu ustawy z 1871 r., a w szczególności uży
te w nim sformułowanie die Cülltigkeit... ist bedingt (ważność... jest uzależnio
na), sugerowały, że wymóg zachowania formy był zastrzeżony ad solemnitatem, 
tj. jego naruszenie pociągało za sobą bezwzględną nieważność danej czynności 
prawnej283, jednak takie rozwiązanie pozostawało w sprzeczności z przyjętą przez 
ABGB daleko idącą swobodą formy (§ 883)284. Co ważniejsze, kodeks cywilny - 
mimo dyspozycji niektórych przepisów (np. §§ 601,1346 ust. 2 ABGB) - nie for
mułował generalnej sankcji bezwzględnej nieważności w razie naruszenia prze
pisanej formy285. Rozstrzygający w tej materii § 1432 ABGB stanowił bowiem, że 
nie można żądać zwrotu zapłaconego długu „który jest nieważny tylko dla braku 
formalności (welche nur aus Mangel der Förmlichkeiten ungültig ist)”. Redak
torzy kodeksu austriackiego zdecydowali się na takie rozwiązanie z czysto prag
matycznego względu: obawiali się mianowicie, że przyjęcie sankcji bezwzględ
nej nieważności będzie prowadziło do gwałtownego wzrostu liczby procesów 
z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia286. Następstwa wynikającej z przepisów 
szczególnych, w tym także z ustawy z 1871 r., „nieważności” czynności prawnych, 
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dokonanych z pominięciem wymogu zachowania przypisanej formy, ograniczały 
się wyłącznie do ich niezaskarżalności. Należy zatem przyjąć, że układ małżeń
ski sporządzony w innej formie niż akt notarialny nie był nieważny, lecz tworzył 
jedynie zobowiązanie naturalne (unvollkommene Obligation). Innymi słowy, żad
na ze stron nie mogła skutecznie dochodzić w sądzie praw wynikających z takiej 
„bezformalnej” umowy, natomiast jeżeli którykolwiek z małżonków (lub osoba 
trzecia będąca stroną kontraktu) wykonał ciążące na nim zobowiązania, nie miał 
możliwości skutecznego żądania zwrotu przedmiotu świadczenia z powołaniem 
się na naruszenie przepisanej formy umowy28'.

287 Takm.in. J. v. Anders, op. cit., s. 112; A. Ogonowski, op. cit., s. 195-199 oraz E. Till, 
Wykład austryackiego prawa familijnego..., s. 192, 206-207, który piszę w przypadku naruszenia wy
mogów co do formy wynikających z ustawy z 1871 r. o „nieważności formalnej” umowy małżeńskiej 
równoznacznej z jej niezaskarżalnością.

288 XXXV. tórvénycikk a királyi kdzjegyzókre [ustawa XXXV o notariacie królewskim].
289 Vil. tórvénycikk az 1874: XXXV. te. módositásáról és kiegészitéséról [ustawa Vil z 1886 r. 

zmieniająca i uzupełniająca ustawę XXXV z 1874 r.J.
290 Ustawy sądowe obowiązujące w guberniach Królestwa Polskiego na mocy najwyższej zatwier

dzonego 19 lutego 1875 roku postanowienia o zastosowaniu ustaw sądowych z 20 listopada 1864 roku 
do warszawskiego okręgu sądowego, t. 2, Petersburg 1875, s. 3 i nast.

291 H. Konic, Prawo majątkowe małżeńskie..., s. 66.
292 Ustawa z 1866 r. stanowiła ponadto, że akt zapisu posagowego, którego przedmiotem była 

własność nieruchomości, wymagał zatwierdzenia przez starszego notariusza (art. 158). Ponieważ 
jednak w guberniach Królestwa Polskiego nie utworzono w ogóle tego urzędu, powołany przepis 
tu nie obowiązywał.

293 Uznawano przykładowo możliwość zasądzenia od ojca na rzecz córki sumy pieniężnej przy
rzeczonej jej na podstawie prywatnej umowy' przedślubnej (Dep. Cyw. I.S.W., pyt. nr 1190, Zb. Kar

Węgierska ustawa notarialna z 1874 r. również przewidywała dla ważności 
niektórych małżeńskich umów majątkowych obowiązek zachowania formy aktu 
notarialnego287 288. Zgodnie z § 54 wymóg ten dotyczył kontraktów, których przed
miotem było przeniesienie własności nieruchomości oraz potwierdzenie odbioru 
posagu. Po nowelizacji wspomnianych przepisów w 1886 r.289 przymus notarial
ny został rozszerzony na wszystkie typy małżeńskich umów majątkowych (§ 22 
pkt a).

Na gruncie przepisów obowiązujących w dawnym Królestwie Polskim wymóg 
zachowania formy aktu notarialnego dla kontraktów przedmałżeńskich był prze
widziany zarówno w KCKP, jak i w rosyjskiej ustawie notarialnej z 1866 r.290 Zgod
nie z art. 207 kodeksu umowa taka musiała być zawarta „przez akt przed urzędem 
aktowym sporządzony”, czyli przed notariuszem291. Z kolei przepisy o notariacie 
wyłączały wyraźnie możliwość poświadczania kontraktów tyczących się stosun
ków majątkowych między małżonkami przez sędziów pokoju lub sądy gminne 
w przypadku, gdy w danej miejscowości nie urzędował notariusz (art. 2 pkt 3). 
Tym samym ustawa potwierdzała obowiązywanie bezwzględnego przymusu no
tarialnego względem tej kategorii umów292, judykatura była jednak w tej kwestii 
mniej rygorystyczna i dopuszczała, w pewnych wypadkach, możliwość uznania 
skutków prawnych kontraktu przedślubnego zawartego z uchybieniem przepi
sów o formie293.
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Niezależnie od konieczności zachowania formy aktu notarialnego kodeks 
z 1825 r. przewidywał obowiązek ujawnienia faktu sporządzenia intercyzy w akcie 
cywilnym małżeństwa pod rygorem jej nieważności (art. 208 KCKP)294.

pińskiego, t. 3, s. 430). W innym rozstrzygnięciu stwierdzono, że umowa przedślubna sporządzo
na w formie dokumentu prywatnego nie jest wprawdzie ważna jako intercyza, lecz zobowiązania 
w niej zawarte mają moc prawną i podlegają zasądzeniu (Dep. Cyw. I.S.W., pyt. nr 1238, Zb. Kar
pińskiego, s. 430).

294 Szerzej zob. niżej, pkt 9.
29> Takie same przepisy w tym zakresie obowiązywały wcześniej również w niektórych krajach 

związkowych Rzeszy (np. w Bawarii, Badenii, Oldenburgu) oraz w Landrechcie Pruskim z 1794 r.
■’s Por. R. Reichenheim, op. cit., s. 32-33.
29' Zob. rozdz. 111, pkt 2.
298 Procedura ta obejmowała sądowe potwierdzenie dokumentem czynności prawnej, któ

rą była w tym przypadku umowa małżeńska. Rozprawę dokumentowano protokołem, wskazując 
dzień i datę, dane małżonków i treść kontraktu 175-176 niemieckiego postępowania niespor
nego). Dokument uroczyście odczytywano i podpisywano. Strony otrzymywały wypis z protokołu 
wydawany przez sekretarza sądowego. Szerzej zob. E. D o r n e r, Das Reichsgesetz über die Angelegen
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Mai 1898, Karlsruhe 1899, s. 554 i nast.

jak już wspomniano, ustawodawstwo niemieckie równouprawniało formę 
aktu notarialnego i sądową, pozostawiając, stosownie do § 1434 BGB, samym za
interesowanym wybór jednego z tych dwóch sposobów sporządzenia kontraktu 
małżeńskiego295. Brzmienie tego przepisu, a zwłaszcza użycie w nim zwrotu der 
Ehevertrag muß... geschlossen werden, wskazywało na jego imperatywny charakter. 
Niedochowanie przewidzianej w kodeksie formy dla umowy majątkowej skut
kowało zatem jej bezwzględną nieważnością296. Zgodnie z § 1434 BGB do zawar
cia kontraktu potrzebna była równoczesna obecność obu stron, co wykluczało 
np. możliwość złożenia stosownych oświadczeń przez jednego z małżonków 
przed notariuszem, a przez drugiego w sądzie.

Szczegółowe wymogi, którym powinien odpowiadać akt notarialny zawie
rający małżeńską umowę majątkową, określały obowiązujące w poszczególnych 
dzielnicach ustawy notarialne, a po od 1934 r. odpowiednie przepisy polskiego 
prawa o notariacie297. Na terenach byłego zaboru pruskiego sposób zawierania ta
kiej umowy przed sądem regulowały przepisy w zakresie postępowania niespor
nego (§§ 168-184 niemieckiego postępowania niespornego)298.

6. Zmiana i rozwiązanie małżeńskiej umowy majątkowej

Jedną z istotnych konsekwencji przyjęcia szerokiego zakresu swobody kontrakto
wania w przedmiocie małżeńskich stosunków majątkowych była dopuszczalność 
modyfikacji lub rozwiązania wcześniej sporządzonej intercyzy.

Kodeks niemiecki możliwość tę explicite przewidywał w § 1432, stanowiąc, 
że małżonkowie „w szczególności mogą także po zawarciu małżeństwa uchylić 
lub zmienić stan majątkowy”. Mimo braku wyraźnych przepisów dopuszczalność 
modyfikacji nie budziła wątpliwości również na gruncie ABGB i prawa węgier
skiego. Jak podkreślał E. Till, stąd, że „umowy małżeńskie majątkowe nie tylko 
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przed zawarciem, lecz i w ciągu trwania małżeństwa zawierane być mogą, wyni
ka, że mogą być także, za zgodą interesownych, zmieniane lub rozwiązywane”299. 
Tak daleko idącej wolności nie mieli małżonkowie mieszkający na obszarze byłe
go Królestwa Polskiego, jak już wspomniano, kodeks z 1825 r., powtarzając w tym 
względzie przepisy prawa francuskiego, wprowadził zasadę niezmienialności 
małżeńskich umów majątkowych „po obchodzie małżeństwa” (art. 209 KCKP). 
Mimo że nie miała ona charakteru absolutnego, w praktyce mocno ograniczała 
możliwość zmiany bądź uchylenia kontraktu w trakcie trwania małżeństwa.

2” Wykład austryackiego prawa familijnego..., s. 192-193. Por. także uwagi S. Wróblewskie
go, Powszechny austryacki kodeks..., t. 2, s. 1027.

300 Por. J. v. Anders, op. cit., s. 147-148; A. Ogonowski, op. cit., s. 415-416.
301 Zob. wyżej, pkt 2.
302 Dopuszczalność zmiany intercyzy kolejną zawartą przed obchodem małżeństwa potwier

dził w 1930 r. SN; zob. Zb. OSN z 1930 r., nr 217. Nie było natomiast jasne, czy w przypadku uchyle
nia pierwotnej umowy traciły na znaczeniu również ewentualne darowizny dokonane w niej przez 
osoby trzecie na rzecz jednego lub obojga narzeczonych. Wydaje się, że - o ile darczyńca nie uczest
niczył w akcie sporządzenia kolejnej intercyzy - na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć 
negatywnie; por. na ten temat uwagi H. Konica, Prawo majątkowe małżeńskie..., s. 68.

Granicę dopuszczalności przekształcenia relacji majątkowych małżonków 
w drodze kolejnej umowy wyznaczał charakter przepisów prawa małżeńskiego 
majątkowego. Podobnie jak przy zawieraniu pierwszego układu małżeńskiego, 
także w przypadku kolejnych umów poszczególne klauzule nie mogły naruszać 
norm iuris cogentis300. Niedopuszczalna była więc, tytułem przykładu, zmiana 
ustroju majątkowego przewidzianego w pierwotnym kontrakcie sporządzonym 
na podstawie kodeksu niemieckiego na jeden z systemów uregulowanych w KCKP 
(§ 1433 ust. 1BGB). Małżonkowie mogli natomiast bez przeszkód uchylić na mocy 
nowej umowy dotychczasowy ustrój, wprowadzając ustawowy system zarządu 
i pobierania pożytków lub jeden z systemów umownych przewidzianych w BGB. 
Z kolei na gruncie ABGB nie była dopuszczalna np. taka modyfikacja określonych 
we wcześniej zawartym układzie świadczeń alimentacyjnych, która oznaczałaby 
całkowite wyłączenie ustawowego obowiązku dostarczania utrzymania małżon
ce (§91 ABGB).

Każdy kolejny układ małżeński zawierany między małżonkami mógł częścio
wo lub w całości modyfikować, rozszerzać bądź znosić treść poprzedniej umowy'. 
Zawsze rnusiał przy tym odpowiadać wszystkim wymogom formalnym, które 
były zastrzeżone dla tego typu kontraktów, a więc powinien zostać sporządzo
ny w formie aktu notarialnego (w byłej dzielnicy pruskiej również przed właści
wym sądem). Na gruncie KCKP ważność kontraktu zawartego w trakcie trwania 
małżeństwa była dodatkowo uzależniona od spełnienia jednego z czterech wyżej 
omówionych warunków, przełamujących zasadę niezmienialności intercyz301. 
W prawie polskim nie obowiązywał natomiast zakaz zmiany lub uchylenia umo
wy przedmałżeńskiej przed obchodem małżeństwa. Nupturienci mogli zatem po 
sporządzeniu jednej umowy ponownie udać się do notariusza i zawrzeć kolejny 
kontrakt, który na nowo urządzał ich stosunki majątkowe na przyszłość302.
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Zmiany wprowadzone w treści układu małżeńskiego mogły, w pewnych przy
padkach, prowadzić do utraty przez niego charakteru małżeńskiej umowy mająt
kowej, jeżeli wskutek takiej modyfikacji usunięte zostały jej istotne cechy303.

303 Przykładowo tracił charakter układu małżeńskiego kontrakt, na podstawie którego mał
żonka sprzedawała lub darowała mężowi przedmioty składające się na wniesiony do małżeństwa 
w poprzednio zawartej umowie posag.

304 Por. niżej, pkt 7-8.
305 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24 października 1934 r. - Prawo upadło

ściowe, Dz. U. nr 93, poz. 834. Por. art. XIII ij 1 przepisów wprowadzających prawo upadłościowe, 
Dz. U. nr 93, poz. 835.

306 Nazwa postępowania konkursowego, zwanego też krydalnym, wzięła się od zbiegu wierzy
cieli mających wierzytelności względem określonego dłużnika. Ogólną charakterystykę austriac
kiego prawa konkursowego daje E. T i 11, Zasady materyalnego prawa konkursowego austryackiego, 
Lwów 1907, s. 1-10. Por. także C. Schwarz, Das österreichische Concursrecht, Bd. 1: Materielles 
Concursrecht, Wien 1894, s. 41 i nast.

30‘ Rozporządzenie cesarskie wprowadzające ordynację konkursową, ugodową i zaczepną z 10 
grudnia 1914 r, Dz. U. P. cz. CLXX111, nr 337.

Sformułowanie użyte w § 1261 ABGB (...so bleiben die Ehepakte unverändert) nie było - jak 
zauważa E. Till (Zasady materyalnego prawa konkursowego, s. 126) - zbyt trafne, gdyż w istocie 
chodziło o utrzymanie skutków tych umów, a nie ich niezmienność.

Poza podejmowanymi w granicach swobody kontraktowania działaniami 
małżonków modyfikacja bądź rozwiązanie układu małżeńskiego mogły również 
być konsekwencją wystąpienia szczególnych okoliczności, takich jak ogłoszenie 
upadłości jednego z małżonków bądź unieważnienie małżeństwa, rozwód czy 
rozdział od stołu i łoża304.

7. Wpływ upadłości jednego z małżonków na małżeńskie 
umowy majątkowe

Spośród ustaw cywilnych obowiązujących na ziemiach polskich po 1918 r. jedynie 
kodeks austriacki zawierał w obrębie prawa małżeńskiego majątkowego przepisy 
szczególne, regulujące wpływ niewypłacalności jednego z małżonków na małżeń
skie umowy majątkowe (§§ 1260-1262 ABGB). Zostały one utrzymane w mocy po 
wejściu w życie w 1934 r. nowego prawa upadłościowego305.

Przyjęty w ABGB system odrębności majątkowej pozwalał małżonkom na za
wieranie między sobą - poza układami w rozumieniu § 1217 - wszelkich innych 
umów o charakterze majątkowym (sprzedaży, darowizny, zamiany itd.). W razie 
otwarcia konkursu306 do majątku jednego z małżonków kontrakty te były trak
towane tak, jak gdyby zostały zawarte przez osoby obce względem siebie, czy
li w oparciu o przepisy ustawy konkursowej307. Inaczej kształtowała się sytuacja 
w przypadku układu małżeńskiego, który podlegał specjalnemu reżimowi praw
nemu przewidzianemu w §§ 1260-1262 ABGB.

Zgodnie z § 1261 ABGB konkurs do majątku żony nie miał wpływu na małżeń
skie umowy majątkowe308. Nie traciły skuteczności, zarówno względem małżon
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ki, jak i jej wierzycieli. Wyjątek od tej zasady zachodził w przypadku konkursu 
żony kupca, w zakresie, w jakim chodziło o stosunek męża do wierzycieli handlo
wych. jej odpowiedzialność była bowiem wówczas nieograniczona, bez względu 
na prawa przysługujące mężowi na mocy kontraktu małżeńskiego (art. 8 k.h.a.). 
Następstwem otwarcia konkursu do majątku żony było ponadto wygaśnięcie 
wszelkich wcześniejszych pełnomocnictw męża (wniosek z § 1 ordyn. konkurs.).

Przy konkursie do majątku męża znajdował zastosowanie § 1260 ABGB. 
Wpływ upadłości męża na układ małżeński był zróżnicowany w zależności od 
treści umowy.

jeżeli w kontrakcie ustanowiono posag, pozycja prawna małżonki była uza
leżniona od tego, czy składające się na niego składniki majątkowe pozostały jej 
własnością na zasadzie § 1228 ABGB, czy też przeszły do majątku męża z obo
wiązkiem restytucji ich wartości309. W pierwszym przypadku małżonka mogła żą
dać wyłączenia posagu z majątku objętego postępowaniem konkursowym. Samo 
otwarcie konkursu nie dawało jej jeszcze prawa do żądania natychmiastowego 
wydania posagu, lecz jedynie do jego zabezpieczenia na wypadek rozwiązania 
małżeństwa (§ 1260 ABGB). Małżonka uzyskiwała też prawo do używania posagu 
na zaspokojenie bieżących potrzeb, pod warunkiem że w kontrakcie małżeńskim 
nie przewidziano dla niej utrzymania wdowiego (witiblichen Unterhaltes)310. Ostat
nie uprawnienie ulegało wyłączeniu w razie wykazania, że „żona jest przyczyną 
podupadnięcia stosunków majątkowych męża” (§ 1260 infine ABGB). W drugim 
przypadku pozycja małżonki była znacznie słabsza. Uzyskiwała ona jedynie status 
wierzycielki konkursowej męża, tj. miała prawo do żądania wypłaty wartości po
sagu z majątku męża, i to w nieuprzywilejowanej kolejności311. Zasady dotyczące 
użytkowania majątku posagowego i jego zabezpieczania były natomiast analo
giczne jak w sytuacji, gdy żona była właścicielką majątku posagowego.

3m Por. też wyżej, pkt 3.1.2.
310 Jeżeli w układzie umówiono utrzymanie, wówczas powinna je otrzymywać od chwili otwar

cia konkursu do majątku męża. Ustawodawca nie rozstrzygnął, czy chodziło tu wyłącznie o pensję 
wdowią (ij 1242 ABGB), czy także o umowę dożywocia (§ 1255 ABGB). Za wykładnią rozszerzającą 
opowiadał się m.in. F. Z o 11, Województwa południowe..., s. 840. § 1260 ABGB nie dawał również ja
snej odpowiedzi na pytanie, czy pożytki z posagu podlegały automatycznemu wyłączeniu z konkur
su z uwagi na ich przeznaczenie wynikające z § 1218 ABGB, czy też wierzyciele konkursowi męża 
mogli nabyć do nich prawo w pewnych warunkach, tj. jeżeli nie było konieczne wykorzystanie ich 
na utrzymanie żony i dzieci, a żona nie miała prawa ich żądać, mając np. umówioną osobną pensję 
wdowią. Za tym drugim rozwiązaniem opowiadał się E. T i 11 {Zasady materyalnego prawa konkur
sowego, s. 127), natomiast bezwzględne wyłączenie pożytków posagowych z konkursu przyjmowali 
m.in. J. Anders (op. cit., s. 154) oraz A. Ogonowski (op. cit., s. 432).

311 Jako że ustawa konkursowa nie klasyfikowała wyraźnie wierzytelności posagowej do innej 
grupy, trzeba przyjąć, że zaliczała ją do 111 klasy w porządku pierwszeństwa wierzytelności konkur
sowych.

W świetle wprowadzonych przez procedurę cywilną z 1895 r. (§ 272), a na
stępnie k.p.c. z 1930 r. (art. 244), reguł dotyczących swobodnej oceny dowodów 
w procesie straciły na znaczeniu wynikające z § 1226 ABGB i § 55 ordyn. konkurs, 
utrudnienia dowodowe przy realizacji roszczeń z tytułu posagu w razie ogłosze
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nia konkursu do majątku męża312. ABGB wyłączał moc dowodową potwierdzenia 
otrzymania posagu względem wierzycieli konkursowych, jeżeli zostało ono spo
rządzone dopiero po otwarciu postępowania upadłościowego. Paragraf 55 ordyn. 
konkurs, zaostrzał dodatkowo te kryteria, wprowadzając zasadę, zgodnie z którą 
potwierdzenie było skuteczne tylko wówczas, gdy zostało wystawione w czasie 
odbioru posagu lub najpóźniej w dwa lata przed otwarciem konkursu. W prak
tyce jednak, nawet w razie braku stosownego dokumentu, żona mogła dowodzić 
faktu wypłacenia posagu wszelkimi możliwymi środkami.

312 Por. na ten temat uwagi E. Ti 1 la (na gruncie poprzedniej ordynacji konkursowej z 1868 r.), 
Zasady materyalnego prawa konkursowego, s. 129 i nast.

W takim przypadku pensja wdowia traciła jednak charakter dochodu umownego, gdyż na
leżała się żonie bezpośrednio na podstawie Jj 1260 ABGB.

Przyrzeczenie oprawy w układzie małżeńskim podlegało - po otwarciu kon
kursu - tym samym regułom, które dotyczyły majątku posagowego pozostające
go własnością męża. Ponieważ z zastrzeżenia oprawy wynikało jedynie roszczenie 
małżonki o jej wypłatę pod warunkiem, że przeżyje męża (§ 1230 ABGB), wierzy
telność z tego tytułu stawała się warunkową wierzytelnością konkursową, która 
kwalifikowała się - jako że oprawa była powiększeniem posagu - do tej samej, 
111 klasy wierzytelności. Żona mogła więc jedynie żądać zabezpieczenia oprawy, 
ale nie jej wydania. W przypadku nieziszczenia się warunku, tj. w razie wcześniej
szej śmierci małżonki, przeczenie oprawy stawało się bezskuteczne, zaś składają
ce się na nią przedmioty majątkowe wchodziły do masy konkursowej.

Podobnie, z punktu widzenia porządku pierwszeństwa wierzytelności kon
kursowych, należało traktować ustanowienie pensji wdowiej na podstawie § 1242 
ABGB, z zastrzeżeniem wspomnianego już prawa żony do jej pobierania od chwili 
otwarcia postępowania konkursowego, jeżeli nastąpiło ono za życia męża313.

Wierzytelność o wypłatę wiana, będącego przysporzeniem pod tytułem dar- 
mym (§ 1232 ABGB), była realizowana w konkursie w ostatniej, V grupie wierzy
telności.

Kodeks austriacki w sposób odrębny traktował zastrzeżoną w kontrakcie mał
żeńskim wspólność majątkową (§§ 1233-1236 ABGB). W § 1262 ABGB stanowił, że 
w chwili ogłoszenia konkursu jednego z małżonków wspólność ustawała z mocy 
prawa, a majątek wspólny podlegał podziałowi tak, jak w razie śmierci małżonka. 
Powołany przepis wprowadzał zatem wyłom od ogólnej zasady, przyjętej w § 1234 
ABGB, według której wspólność, o ile w umowie nie przewidziano inaczej, była 
zastrzeżona jedynie na wypadek rozwiązania małżeństwa przez śmierć jednego 
z małżonków, jeżeli wspólność miała charakter uniwersalny, ogłoszenie konkursu 
skutkowało koniecznością połączenia obu mas majątkowych i odliczenia od nich 
wszelkich długów należących do małżonków, a powstała z tej operacji nadwyżka 
była dzielona na dwie równe części, z których jedna stanowiła majątek konkur
sowy małżonka, druga zaś przypadała pozostałemu małżonkowi. Gdyby majątek 
wspólny nie wystarczył na pokrycie długów, postępowanie konkursowe mogło 
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być otwarte także w stosunku do drugiego małżonka314. Jeżeli natomiast umó
wiono wspólność ograniczoną np. do dorobku, do masy konkursowej wchodziła 
jedynie połowa przedmiotów majątkowych składających się na tę wspólność.

314 Ibidem, s. 136.
315 Prawo o małżeństwie z 1836 r. błędnie utożsamiało skutki rozwodu i nieważności małżeń

stwa, wskazując, że w obu tych przypadkach małżeństwo „ustawało” (art. 60).
316 W literaturze międzywojennej szczegółowe, praktyczne zestawienie tych regulacji wraz 

z komentarzem przedstawił E. Margulies, Rozwód i unieważnienie małżeństwa według obowigzu-

W okresie międzywojennym przepisy dotyczące kwestii wpływu upadłości na 
kontrakty małżeńskie zostały zawarte w obowiązującym od 1934 r. prawie upa
dłościowym. W art. 52 wprowadziło ono ogólną regułę - znaną już w austriac
kiej ordynacji konkursowej w zakresie dotyczącym mocy prawnej potwierdzenia 
otrzymania posagu - która uzależniała skuteczność roszczeń małżonków podno
szonych w toku postępowania upadłościowego, i zarazem wynikających z kon
traktu małżeńskiego sporządzonego w trakcie trwania małżeństwa, od upłynię
cia co najmniej dwuletniego okresu od jego zawarcia do momentu ogłoszenia 
upadłości. Rozporządzenie z 1934 r. przewidywało ponadto, że w przypadku gdy 
ustrojem majątkowym była wspólność ogólna, także ograniczona do niektórych 
składników majątku, lub wspólność dorobku, majątek wspólny wchodził do masy 
upadłościowej (art. 53).

Z kolei przepisy wprowadzające do prawa upadłościowego dawały małżon
kom z terenu byłego Królestwa Polskiego możliwość zawarcia nowego kontraktu 
małżeńskiego w terminie sześciu miesięcy od dnia prawomocnego ukończenia 
lub umorzenia postępowania upadłościowego dotyczącego jednego z małżonków 
(art. X, §§ 5-6). Stanowiły więc wyłom od zasady niezmienialności małżeńskich 
umów majątkowych po zawarciu małżeństwa. Małżonkowie mogli w ten sposób 
na nowo ułożyć swoje stosunki już w trakcie trwania małżeństwa. W razie braku 
zawarcia kolejnej umowy w miejsce dotychczasowego ustroju zastosowanie znaj
dował system ustawowy.

8. Wpływ separacji, rozwodu i unieważnienia małżeństwa 
na małżeńskie umowy majątkowe

Wszystkie ustawy dzielnicowe, mimo zachodzących między nimi różnic, prze
widywały, że zniesienie węzła małżeńskiego może nastąpić przez rozwód, dzię
ki któremu dawni małżonkowie zyskiwali prawo do zawarcia nowych związków 
małżeńskich. Obok rozwodu możliwe było unieważnienie małżeństwa, opiera
jące się na założeniu, że węzeł małżeński nigdy nie powstał315. Ponadto istnia
ła możliwość częściowego zniesienia wspólności małżeńskiej pod postacią roz
działu od stołu i łoża (separacji), która uwalniała małżonków od niektórych bądź 
wszystkich obowiązków wynikających z małżeństwa, lecz nie zrywała samego 
węzła małżeńskiego316.
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Dopuszczalność rozwodu była zazwyczaj uzależniona od przynależności re
ligijnej małżonków. Jedynie prawo niemieckie i ustawa węgierska z 1894 r. nie 
przewidywały pod tym względem żadnych różnic między wyznaniami317. W ko
deksie austriackim znajdowały się odrębne przepisy dla katolików, żydów oraz 
wyznawców innych religii318. System obowiązujący w województwach central
nych miał charakter w pełni wyznaniowy; odmienne regulacje wprowadzono 
dla katolików, wyznawców prawosławia, religii grecko-unickiej oraz kościołów 
zreformowanych (luteranizmu i kalwinizmu), tworzących grupę wyznań uprzy
wilejowanych, a ponadto dla wyznawców innych religii poza wymienionymi319. 
Na gruncie ABGB (§ 111) i pr. małż. (art. 60) rozwód nie był dopuszczalny dla 
katolików. Na terytorium byłego Królestwa Polskiego wyznawców pozostałych 
religii obowiązywały przepisy wewnętrzne kościołów i związków wyznaniowych, 
uzupełnione przez ustawę z 1836 r.320 Kodeks austriacki znał natomiast instytucję 
rozwodu dla „innych wyznawców religii chrześcijańskiej” (§ 115 ABGB) oraz list 
rozwodowy {Scheidebrief) dla żydów (§ 133 ABGB)321.

jących obecnie ustaw w Polsce, Lwów 1928. Por. także S. Ty 1 b o r, Województwa centralne..., s. 770- 
783. Ogólną charakterystykę systemów prawa małżeńskiego osobowego w okresie międzywojen
nym daje K. Kras owski, Próby unifikacji osobowego prawa małżeńskiego w // Rzeczypospolitej, 
„Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1994, z. 3, s. 467-474.

3b Por. § 1564 i nast. BGB oraz § 75 i nast. ustawy z 1894 r.
318 Por. § 115 i nast. ABGB.
119 Zbliżone przepisy obowiązywały także w rosyjskim Swodzie Zakonow, t. 10, cz. 1 (art. 45 

i nast.).
320 Por. zwłaszcza art. 111 i nast.; art. 145 i nast. oraz art. 177 pr. małż.

Możliwość rozwodu przewidziano również dla osób, które zawarły małżeństwo cywilne 
z konieczności (Notzivilehe) przed władzą świecką: niekatolików (por. art. § 10 ustawy z 25 maja 
1868 r., Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Österreich z 1868 r., Nr. 47) i bezwyznaniowców 
(por. § 2 ustawy z 9 kwietnia 1870 r. o małżeństwie osób nienależących do żadnego prawnie kościo
ła lub społeczności religijnej i o prowadzeniu metryk urodzin i zejścia dla tychże, Dz. U. P. z. XVII, 
nr 51).

3'2 Szerzej zob. W.) a worski, Prawo cywilne na ziemiach polskich..., s. 204-205.

Wszystkie ustawy cywilne przewidywały możliwość rozdziału małżonków od 
stołu i łoża. W prawie austriackim rozdział ten miał charakter wyłącznie sądowy 
(§ 93 ABGB), przy czym rozróżniano jego dwa typy: separację „za wspólnym poro
zumieniem się” {mit Einverständnis; § 103 ABGB) oraz separację niezgodną {ohne 
Einverständnis; § 107 ABGB). Zasadnicza różnica między nimi sprowadzała się do 
tego, że pierwszą otrzymywało się w drodze postępowania niespornego, na pod
stawie uchwały sądu, a drugą w trybie procesowym, na mocy wyroku322. Rozdział 
od stołu i łoża był możliwy dla wszystkich, bez względu na wyznanie. W przeci
wieństwie do ABGB, prawo o małżeństwie z 1836 r. przewidywało tę instytucję je
dynie dla katolików (art. 60). Wprowadzało także, nieznany ustawie austriackiej, 
podział na separację na czas ograniczony i nieograniczony, w obu przypadkach 
orzekaną przez zwierzchność duchowną. Niezależnie od tego możliwy był roz
dział za obopólną zgodą małżonków, jednak tylko z „przyczyn godziwych” (art. 66 
pr. małż.). Kodeks niemiecki nie posługiwał się terminem „separacja”. W § 1575 
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BGB przewidziano instytucję „zawieszenia wspólności małżeńskiej” (Aufhebung 
der ehelischen Gemeinschaft), która - z uwagi na brak wpływu na istnienie wę
zła małżeńskiego - była w istocie szczególnym typem separacji323. Jej skutki były 
w zasadzie identyczne jak przy rozwodzie (§ 1586 BGB). Przywrócenie wspólności 
małżeńskiej zniesionej wyrokiem „separacyjnym” mogło nastąpić w każdym cza
sie i bez żadnych formalności (§ 1587 BGB).

323 Por. ibidem, s. 207 i nast. oraz E. Margulies, op. cit., s. 12. Zob. także E. Seckel, Die 
Aufhebung und Wiederherstellung der ehelichen Gemeinschaft nach dem BGB, [w:] Berliner Festgabe für 
Heinrich Dernburg zum 50-jährigen Doktorjubiläum zum 4. April 1900, Berlin 1900, s. 349-395.

32,1 E. Margulies, op. cit., s. 17.
325 Zob. odpowiednie przepisy: ABGB (tj 48 i nast.; tj 125 i nast.), pr. małż. (art. 8 i nast.; art. 99 

i nast.; art. 136), BGB (tj 1324 i nast.). Por. także tabelaryczne zestawienie W. Jaworskiego, Pra
wo cywilne na ziemiach polskich..., po s. 48.

W sposób zbliżony do prawa niemieckiego instytucję separacji normowało 
prawo węgierskie324.

Unieważnienie małżeństwa następowało z powodu przeszkód w zawarciu 
małżeństwa, które je zrywają lub wzruszają. Związek małżeński rnusiał być do
tknięty wadą już chwili jego zawarcia, co oznaczało, że z powodu jej istnienia był 
on od początku nieważny. Abstrahując od szczegółowej analizy katalogu prze
szkód występujących w poszczególnych ustawach pozostających w mocy na zie
miach polskich po 1918 r.325, można je podzielić na: 1) przeszkody prawa publicz
nego, które, w razie wystąpienia, nakładały na władze świeckie lub duchowne 
obowiązek zaskarżenia ważności małżeństwa z urzędu, oraz 2) przeszkody prawa 
prywatnego, polegające na tym, że ważność małżeństwa z ich powodu mogła zo
stać podważona jedynie przez poszkodowanego małżonka. Unieważnienie odby
wało się zawsze na drodze procesowej.

Orzeczenie separacji od stołu i łoża, rozwodu bądź unieważnienia małżeństwa 
nie pozostawało bez wpływu na relacje majątkowe (byłych) małżonków, niezależ
nie od tego, czy podlegały one systemowi ustawowemu czy zostały ukształtowa
ne na podstawie umowy. W tym drugim przypadku istotnego znaczenia nabierała 
kwestia dalszego obowiązywania zawartych wcześniej kontraktów małżeńskich. 
Przepisy dzielnicowe nie były w tej materii jednolite, przede wszystkim z uwagi 
na zróżnicowany charakter instytucji związanych z rozdziałem od stołu i łoża lub 
ustaniem węzła małżeńskiego. Wszędzie jednak gwarantowano małżonkom dość 
dużą swobodę w kształtowaniu ich prawnomajątkowych skutków.

Na wstępie trzeba podkreślić, że nie wszystkie kontrakty zawierane przy tej 
okazji mogą być zaliczone do małżeńskich umów majątkowych. Umowami taki
mi nie były w szczególności porozumienia sporządzane po formalnym rozwiąza
niu bądź unieważnieniu małżeństwa, nawet jeśli regulowały kwestie majątkowe 
bezpośrednio wynikające ze wspólności małżeńskiej.

Kodeks austriacki regulował kwestię wpływu separacji od stołu i łoża, rozwo
du i unieważnienia małżeństwa na układy małżeńskie w §§ 1263-1266. Ponieważ, 
jak wiemy, ustawowym ustrojem majątkowym była na jego gruncie rozdzielność 
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majątkowa (§ 1233 ABGB), wpływ separacji i rozwodu mógł przejawiać się wyłącz
nie w dziedzinie umownego prawa majątkowego małżeńskiego. Mimo że usta
wodawca nie przewidział w § 1217 ABGB expressis verbis odrębnego typu układów 
separacyjnych i rozwodowych, możliwość zawarcia przez małżonków kontraktów 
majątkowych, które ustalały ich wzajemne relacje na wypadek rozdziału od stołu 
i łoża, rozwodu bądź unieważnienia małżeństwa, nie budziła wątpliwości326.

326 Por. m.in. W. J a w o r s k i, Prawo cywilne na ziemiach polskich... ,s.436inast.;S. Wróblew
ski, Powszechny austryacki kodeks..., t. 2, s. 1027;). v. An de rs, op. cit., s. 173 i nast.

327 Por. § 103 i nast. ABGB.
328 Judykatura austriacka dopuszczała również modyfikację stosunków wynikających z wcześ

niejszych układów małżeńskich na drodze ugody sądowej; por. np. GUW, Nr. 2102 (dot. zrzeczenia 
się przez małżonkę praw z kontraktu dziedziczenia).

329 L. v. Kirchstetter, op. cit., s. 553.
330 Chodziło przy tym o ustalenie relacji majątkowych między małżonkami w związku z sepa

racją, a więc o rozstrzygnięcie wszystkich roszczeń majątkowych wynikających z pozostawania we 
wspólności małżeńskiej oraz ustalenie zasad utrzymania małżonki. Nie było przy tym wystarczają
ce proste odwołanie dotąd zawartych układów małżeńskich na zasadzie § 1263; zgodnie z GUW, 
Nr. 15239 takie odwołanie nie miało dla sądu w postępowaniu o dobrowolną separację znaczenia 
i nie powinien go przyjmować do wiadomości.

33‘ Dz. U. P., cz. CX, nr 283.
332 Rozporządzenie Prezydenta RP z 29 listopada 1930 r., Dz. U. nr 83, poz. 652.
333 Por. w tej kwestii GUW, Bd. 13, Nr. 4761.

W przypadku separacji dotychczasowe układy nie traciły automatycznie mocy 
prawnej, przy czym precyzyjne określenie następstw rozdziału małżonków od 
stołu i łoża było uzależnione od treści złożonego wniosku327. Przy zgodnym roz
dziale dotychczasowe układy małżeńskie mogły zostać uchylone tylko przez nową 
umowę (§ 1263 ABGB)328. Mogła ona również utrzymać bez zmian wcześniejsze 
kontrakty lub wprowadzić w nich modyfikacje. W każdym przypadku była sku
teczna ex nunc329, a dla swej ważności wymagała zachowania formy aktu nota
rialnego. Porozumienie stron co do spraw majątkowych było zarazem przesłanką 
konieczną do uzyskania dobrowolnego rozdziału od stołu i łoża (§§ 103-105)330. 
Jeżeli małżonkowie nie zawarli stosownego porozumienia, to zgodnie z § 7 rozpo
rządzenia ministra sprawiedliwości z 9 grudnia 1897 r. dotyczącego postępowania 
w sprawach spornych małżeńskich331, utrzymanym w mocy także po 1933 r. przez 
art. XXVII przepisów wprowadzających kodeks postępowania cywilnego332, sąd, 
mimo wniosku o dobrowolną separację, orzekał na podstawie przyczyn wska
zanych w § 109 ABGB, a zatem w trybie procesowym. Natomiast przy separacji 
spornej należało odróżnić przypadek, w którym obie strony były winne rozdziału 
bądź żadnej z nich nie można było przypisać winy, od takiego, w którym tylko je
den z małżonków ponosił winę. W pierwszym z nich każde z separowanych mał
żonków mogło zażądać, „aby układy małżeńskie uznano za uchylone”, w drugim 
zaś uprawnienie to przysługiwało jedynie stronie niewinnej (§ 1264 ABGB). Bez
skuteczne było żądanie uchylenia niektórych kontraktów, a utrzymania w mocy 
innych333. W razie braku wniosku ze strony uprawnionego małżonka dotychcza
sowe układy małżeńskie obowiązywały nadal, bez żadnych zmian.
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Na gruncie prawa austriackiego nie miały natomiast mocy porozumienia pry
watne, które w miejsce orzeczenia sądowego wprowadzałyby rozdział małżonków 
od stołu i łoża oraz regulowałyby na tę okoliczność ich stosunki majątkowe334.

334 Por. w tym względzie uwagi S. Wróblewskiego, Powszechny austryacki kodeks..., t. 1, 
s. 78. Zob. także J. v. Anders, op. cit., s. 74; S. Tylbor, Województwa centralne..., s. 773.

335 Tak m.in. GUW, Nr. 11340 oraz Nr. 12488.
336 GUW, Bd. 13, Nr. 4761.
337 Na ten temat por. bogate orzecznictwo austriackie, m.in. GUW, Nr. 1145, Nr. 2138, Nr. 

8708, Nr. 11262, Nr. 12198.
338 Na temat treści wyroku rozwodowego por. 13 i 18 dekretu nadwornego z 23 sierpnia 

1819 r. (Justizgesetzsammlung, poz. 1595) oraz orzeczenie GUW, Nr. 14137.
339 Ponadto mógł także wystąpić z roszczeniem o pełne zadośćuczynienie od winnego współ

małżonka na zasadzie § 1323 ABGB.
340 Sporna była natomiast możliwość przyznania jej w tym przypadku wiana; zob. E. T i 11, Wy

kład austryackiego prawa familijnego..., s. 247.

Uznanie układów małżeńskich za rozwiązane w związku z separacją od łoża 
i stołu miało ten skutek, że wszystko, co na ich podstawie świadczono, powra
cało do stanu poprzedniego, a przyrzeczenia złożone na przyszłość stawały się 
bezskuteczne. Mąż był zatem zobowiązany do zwrotu posagu żonie, nawet gdy 
został dla niej ustanowiony przez osobę trzecią335, nie mógł domagać się wypłaty 
posagu uprzednio przyrzeczonego, zaś żona traciła roszczenie o oprawę336, wiano 
i pensję wdowią. Jeżeli w małżeństwie obowiązywała wspólność majątkowa, ule
gała ona likwidacji w ten sposób, że każdy z małżonków otrzymywał swój majątek 
do swobodnej dyspozycji, z uwzględnieniem strat i nakładów, które nastąpiły do 
momentu rozwiązania kontraktu małżeńskiego337.

Z punktu widzenia układów małżeńskich skutki prawne rozwodu były w pra
wie austriackim zróżnicowane. W przypadku rozwiązania małżeństwa z powodu 
nieprzezwyciężonego wstrętu małżonków (§ 115 ABGB) lub uznania małżonków 
za współwinnych rozkładu pożycia338 kontrakty małżeńskie traciły moc względem 
nich z takimi samymi skutkami jak przy separacji (§ 1264 ABGB). Małżonkowie 
mogli jednak w tej kwestii porozumieć się inaczej i zawrzeć stosowną umowę. 
Jeżeli rozwód następował z innych przyczyn i tylko jedna ze stron ponosiła winę, 
drugi małżonek miał prawo żądania tego wszystkiego, co zostało zastrzeżone 
w układach dla niego na wypadek śmierci współmałżonka339. Żona mogła więc 
uzyskać na podstawie § 1266 ABGB posag, oprawę i pensję wdowią340. Mężowi 
przysługiwało zastrzeżone w umowie prawo użytkowania majątku żony, mógł 
również zostać zwolniony z obowiązku wypłaty oprawy i zwrotu posagu, jeśli 
takie zastrzeżenie na wypadek wcześniejszej śmierci żony uczyniono w kontrak
cie. Przy ustroju wspólności majątkowej majątek ulegał podziałowi według zasad 
obowiązujących w razie śmierci jednego z małżonków.

Stwierdzenie nieważności małżeństwa pociągało za sobą uznanie wszelkich 
układów majątkowych zawartych przez małżonków za bezskuteczne i to z mocą 
ex tunc (§ 1265 ABGB). Kodeks austriacki stwarzał fikcję, że kontraktów tych ni
gdy nie sporządzono, i w konsekwencji przewidywał restytucję stanu majątko
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wego każdego z małżonków sprzed zawarcia małżeństwa. Nie mogli oni zatem 
przedłużyć mocy obowiązującej wcześniejszych kontraktów ani też zmienić na 
przyszłość ich poszczególnych postanowień. Wszczęcie postępowania w spra
wie o unieważnienie małżeństwa nie wyłączało jednak całkowicie możliwości 
zawarcia przez małżonków układu majątkowego; jego przedmiotem mogły być 
np. kwestie związane ze wzajemnymi rozliczeniami, a w szczególności określe
nie zasad restytucji majątków oraz potencjalnej odpowiedzialności małżonka 
ponoszącego winę względem strony niewinnej (wniosek z § 1265 zd. 2 ABGB). 
Dokonanie wzajemnych rozliczeń nie stwarzało trudności wówczas, gdy określo
ne przedmioty nadal znajdowały się w masie majątkowej każdego z małżonków. 
Zgodnie z ogólną zasadą małżonek, który otrzymał coś na podstawie intercyzy, 
rnusiał to zwrócić na zasadach przewidzianych w § 1437 ABGB w zależności od 
tego, czy pozostawał w dobrej czy złej wierze. Niezależnie od tego strona, która 
ponosiła winę, była zobowiązana do wynagrodzenia szkód poniesionych przez 
drugie z małżonków.

W sposób zbliżony do prawa austriackiego kształtował się wpływ unieważ
nienia bądź rozwiązania małżeństwa na umowy majątkowe w systemie węgier
skim341. W pierwszym przypadku kontrakty ulegały rozwiązaniu. Przy rozwodzie 
każdy z małżonków mógł żądać zniesienia umowy, o ile obie strony były współ
winne rozkładu; w przeciwnym przypadku prawo to przysługiwało tylko temu 
z nich, który nie ponosił winy.

341 Por. C. Putz, op. cit., s. 315-316.
342 Orzeczenie S.R. IX z 1883 r., Zb. Karpińskiego, t. 2, s. 291-292. W wyroku wskazano, że 

nawet dobrowolne wykonanie kontraktu zawartego na zasadzie art. 221 pr. małż, nie pozbawiało 
strony prawa do żądania jego unieważnienia, jeżeli okazało się, że żądanie unieważnienia, rozwodu 
czy separacji zostało przez sąd oddalone.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w byłym Królestwie Polskim małżon
kowie po rozpoczęciu sprawy o unieważnienie, rozłączenie od stołu i łoża lub 
rozwiązanie małżeństwa mogli przed notariuszem urządzić swoje stosunki ma
jątkowe na wypadek, gdyby nieważność, separacja lub rozwód „stanowczo były 
wyrzeczone” (art. 221 pr. małż.). Umowa była zawierana pod warunkiem zawie
szającym, że toczące się postępowanie zostanie prawomocnie zakończone, jej 
skuteczność uzależniono zatem od faktycznego rozwiązania małżeństwa lub se
paracji, której następstwa - jeśli była orzeczona na czas nieograniczony - były 
w zasadzie identyczne jak przy rozwodzie, z zastrzeżeniem formalnego utrzyma
nia węzła małżeńskiego. W judykaturze sprecyzowano, że uprawomocnienie się 
kontraktu zależy od nastąpienia rozwodu lub separacji w tej samej sprawie, której 
wszczęcie spowodowało zawarcie przedmiotowej umowy342, jeżeli rozwiązanie 
małżeństwa lub rozłączenie od łoża i stołu zostało orzeczone dopiero wskutek 
przeprowadzenia kolejnego postępowania sądowego, wcześniejszy układ mająt
kowy, sporządzony na tę okoliczność, tracił swoją skuteczność. Umowa nie była 
skuteczna także wówczas, gdy jeden z małżonków nie dożył zakończenia postę
powania w pierwszej instancji. Stosownie do art. 222 pr. małż, proces taki rnusiał 
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być umorzony. W tej sytuacji spadkobiercy zmarłego małżonka nie mogli powo
ływać się na postanowienia umowy zawartej po wytoczeniu sprawy o separację, 
rozwiązanie lub unieważnienie małżeństwa.

Ustawodawca nie sprecyzował treści przedmiotowej umowy. Małżonkowie 
mogli więc rozstrzygnąć w niej wszelkie kwestie majątkowe, wynikające zarów
no z przepisów ustawowego prawa majątkowego małżeńskiego, jak i z zawartej 
przez nich umowy przedślubnej343. W szczególności mogli uchylić bądź zmodyfi
kować postanowienia intercyzy i ukształtować odmiennie od zasad ustawowych 
prawnomajątkowe następstwa separacji lub rozwiązania małżeństwa. Nie było 
również żadnych przeszkód, aby w kontrakcie zawartym na podstawie art. 221 
pr. małż, uregulowano inne niż majątkowe skutki rozłączenia, a więc np. zasady 
wychowania potomstwa344. Treść umowy rozstrzygała ostatecznie o tym, czy był 
to kontrakt małżeński czy też inna umowa, sporządzona przez małżonków w ra
mach swobody kontraktowania.

343 H. Konic, Prawo majątkowe małżeńskie..., s. 205.
344 Ibidem, s. 206-207.
345 Ibidem, s. 226.
340 Por. także art. 228 pr. małż.
347 Cyt. za: ibidem, s. 76.

Kodeks z 1825 r. określał skutki unieważnienia, rozwodu i separacji od stołu 
i łoża jedynie na wypadek, gdyby małżonkowie nie skorzystali z prawa do zawar
cia kontraktu na zasadzie art. 221 pr. małż., względnie jeśli okazałby się on nie
ważny lub bezskuteczny.

Następstwa majątkowe rozdziału od stołu i łoża zostały uzależnione od czasu 
jego trwania. Przy separacji czasowo ograniczonej umowa przedślubna obowiązy
wała małżonków bez żadnych zmian (wniosek z art. 269 KCKP). Miało to istotne 
konsekwencje dla kontraktu zawartego przez małżonków po wytoczeniu sprawy 
o rozłączenie, bowiem jeżeli zostało ono orzeczone jedynie na z góry oznaczony 
czas, do czego uprawniał zwierzchność duchowną art. 67 pr. małż., umowa spo
rządzona na mocy art. 221 pr. małż, stawała się bezskuteczna z uwagi na to, że 
separacja ograniczona czasowo nie znosiła skutków cywilnych małżeństwa345.

W razie separacji na czas nieograniczony następstwa były zrównane z roz
wodem. Zgodnie z art. 267 KCKP rozłączenie takie pociągało za sobą „wszystkie 
skutki cywilne rozwodu”346. Jeżeli rozdzieleni małżonkowie zamierzali powrócić 
do pożycia, uzyskiwali prawo do zawarcia nowej intercyzy. Art. 210 KCKP precy
zował, że może to nastąpić „przed otrzymaniem przyzwolenia właściwego sądu” 
na zniesienie separacji. Kontrakt był więc zawierany pod warunkiem zawieszają
cym, że nastąpi przywrócenie wspólności małżeńskiej. Jak czytamy w motywach 
do kodeksu z 1825 r., treść powołanego przepisu „usprawiedliwia ta okoliczność, 
iż w obliczu prawa małżeństwo takowe uważane jest w skutkach swych cywilnych 
jakoby na nowo zawarte i że czasem umowa przedślubna bywa powodem rozłą
czenia, albo przeszkadza połączeniu się; dozwolenie więc nowej umowy usunąć 
może te przeszkodę do połączenia małżonków”347. Gdy małżonkowie nie skorzy
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stali z możliwości ułożenia na nowo swych relacji majątkowych lub jeśli zawarta 
umowa nie została ujawniona w akcie małżeństwa, stosownie do art. 208 KCKP, 
ich stosunki majątkowe po uchyleniu separacji były takie same jak przed rozdzia
łem. Oznaczało to, że nadal obowiązywały ich poprzednia umowa majątkowa lub 
system przewidziany w ustawie.

Poświęcony skutkom rozwodu art. 266 KCKP stanowił:

Gdy małżeństwo przez rozwód jest rozwiązane, korzyści przyszłe trwają tylko 
w tym przypadku, gdy jeden z małżonków jest winny a drugi niewinny, w któ
rym to razie niewinny zachowuje także korzyści przyszłe, jakie podług art. 264 od 
małżonka złej wiary małżonkowi dobrej wiary należą. Korzyści, przed rozwodem 
przez jednego małżonka drugiemu tytułem darnym nadane, traci tylko małżonek 
winny, gdy drugi jest niewinny (...).

Jak widać, kodeks normował skutki prawne rozwodu tylko dla konkretnej sy
tuacji: gdy jeden z małżonków ponosił winę rozwiązania małżeństwa, drugiemu 
zaś nie można było jej przypisać. Inaczej niż w prawie austriackim, stronie nie
winnej nie pozostawiono wyboru co do utrzymania bądź uchylenia małżeńskich 
umów majątkowych. Z mocy prawa utrzymywała ona natomiast wszystkie ko
rzyści, które zostały zastrzeżone w kontrakcie na przyszłość, a więc np. oprawę 
czy świadczenia na wypadek wcześniejszej śmierci współmałżonka. Jeśli chodzi 
o korzyści już uzyskane, których źródłem były darowizny, małżonek winny tracił 
je, o ile drugi został uznany za niewinnego rozkładu pożycia. Ustawa wprowadza
ła jednak wyraźne ograniczenie dla wszystkich powyższych roszczeń. Stosownie 
do art. 264 in fine KCKP nie mogły one przekroczyć wartości połowy majątku 
małżonka winnego.

Kodeks z 1825 r. nie rozstrzygał natomiast jednoznacznie losu wspólności 
majątkowej zastrzeżonej w intercyzie na wypadek śmierci małżonka. Kwestię tę 
podjął Sąd Najwyższy w 1929 r.348 Orzeczenie zapadło co prawda na tle innego 
stanu faktycznego, ale zawarte w nim konkluzje były aktualne także w odniesie
niu do rozwodu orzeczonego na warunkach określonych w art. 266 KCKP. Sąd 
doszedł do wniosku, że w związku z tym, iż ustawa wprowadzała swoistą „sankcję 
majątkową” dla małżonka, który ponosił wyłączną winę za rozwiązanie małżeń
stwa, analogiczne działanie należało podjąć w przypadku wspólności umówionej 
w kontrakcie małżeńskim. Winny małżonek nie powinien zatem otrzymywać po
łowy majątku wspólnego przy jego podziale, gdyż to prowadziłoby do uzyskania 
przez niego nieuzasadnionej - w świetle ogólnych zasad KCKP - korzyści mająt
kowej.

Z kolei przy unieważnieniu małżeństwa kodeks z 1825 r. przewidywał aż 
trzy możliwości349. Jeżeli oboje małżonkowie działali w złej wierze, to - zgodnie 
z art. 262 KCKP - uznanie małżeństwa za nieważne pociągało za sobą „unieważ
nienie wszelkich prawnych i umownych stosunków majątkowych, tak, jakby mał-

™ Zb. OSN z 1929 r„ nr 159.
Por. W. Jawo rski, Prawo cywilne na ziemiach polskich..., s. 438. 
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żeństwo rzeczywiście nigdy nie istniało”. Rozwiązanie to było zbliżone do przyję
tego w ABGB. KCKP tworzył fikcję, że ewentualne kontrakty przedślubne nigdy 
nie zostały zawarte. Ustawa polska szła jednak dalej od austriackiej w przedmio
cie swoich skutków prawnych. Artykuł 262 KCKP znosił bowiem także możliwość 
i zarazem obowiązek dokonania wszelkich rozliczeń z tytułu pożytków osiągnię
tych przez męża z użytkowanego majątku żony czy jej kosztów utrzymania. Nie 
wykluczało to oczywiście rozstrzygnięcia tych kwestii na mocy kontraktu zawar
tego na wypadek unieważnienia małżeństwa.

Gdy małżonkowie działali w dobrej wierze, ustawa utrzymywała w mocy te 
postanowienia intercyz, które dotyczyły korzyści już osiągniętych przez każde 
z nich, znosiła zaś pozostałe, mające skutek dopiero na przyszłość (art. 263 KCKP). 
Zatem jeżeli małżonkowie żyli w ustroju wspólności majątkowej zastrzeżonej ín
ter vivos, unieważnienie ich małżeństwa pociągało za sobą konieczność dokonania 
stosownego podziału i rozliczeń, a gdy była ona przewidziana dopiero na wypa
dek śmierci jednego z nich, wszelkie prawa i korzyści z niej wynikające ustawały 
i małżonkowie nie mogli z tego tytułu rościć do siebie żadnych pretensji.

Wreszcie jeśli jednemu z małżonków przypisano winę, a drugiemu nie, KCKP 
zawierał rozwiązanie tożsame z przewidzianym w ABGB w przypadku rozwodu 
z orzeczeniem winy tylko jednej ze stron. Wspomniany już art. 264 KCKP wpro
wadzał zróżnicowanie skutków majątkowych względem każdego z małżonków, 
lntercyzy zachowywały moc w zakresie praw i korzyści, zarówno już otrzyma
nych, jak i przyszłych, zastrzeżonych na wypadek wcześniejszej śmierci współ
małżonka lub zależnych od ziszczenia się określonego warunku zawieszającego, 
jedynie wobec strony niewinnej. A contrario małżonek ponoszący winę tracił je 
wszystkie z mocy prawa. Twórcy kodeksu z 1825 r. uzasadniali takie rozwiąza
nie w następujący sposób: „Jest to kara sprawiedliwa za uwiedzenie dobrej wiary 
współmałżonka i za zgwałcenie ustaw religijnych, oraz sprawiedliwa nagroda dla 
uwiedzionego małżonka dobrej wiary, który mógł stracić w tym związku wiek, 
siły, zdrowie, a najbardziej sposobność innego postanowienia”350. Powołany prze
pis stanowił także, że mąż pozostający w złej wierze nie był zobowiązany do zda
nia rachunków z przychodów, które pobierał jako użytkownik majątku, zaś żona 
będąca w złej wierze nie musiała zwracać kosztów łożonych w trakcie małżeństwa 
na swoje utrzymanie. Regulacja ta miała przede wszystkim zapobiec długotrwa
łym sporom sądowym na tle wzajemnych rozliczeń.

350 Cyt. za: H. Koni c, Prawo majątkowe małżeńskie..., s. 213.

Jak już wspomniano, art. 264 KCKP wprowadzał istotne ograniczenie w za
kresie korzyści, które, jako zastrzeżone w umowie małżeńskiej na wypadek śmier
ci współmałżonka bądź wynikające z ustawy, miały przypaść stronie pozostającej 
w dobrej wierze. Mogła ona otrzymać w ten sposób co najwyżej połowę majątku 
małżonka w złej wierze. Redaktorzy kodeksu uznali, że brak limitu byłby nad
miernie dolegliwy dla osoby uznanej winną unieważnienia małżeństwa. „[MJógł- 
by więc być przypadek, iżby podług umowy przedślubnej, na przeżycie zawartej, 
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albo podług prawa w braku krewnych w dwunastym stopniach, małżonek dobrej 
wiary cały zabierał majątek współmałżonka złej wiary, za umarłego w tej chwi
li wprawdzie uważanego, lecz rzeczywiście żyjącego; coby nadto wielką kara dla 
jednego, a zbytnią nagrodą było dla drugiego”351. Rozwiązanie to spotkało się 
z krytyką w międzywojennej doktrynie352. Podnoszono, że narusza ono tajemni
cę majątkową, gdyż wszystkie składniki majątku muszą zostać w takiej sytuacji 
wyjawione, co przynosi szkodę zwłaszcza kupcom. Trudno jednak uznać te argu
menty za w pełni trafne; art. 264 KCKP miał bowiem na celu ochronę osoby po
szkodowanej w związku z okolicznościami unieważnienia małżeństwa i zarazem 
stworzenie gwarancji pozwalających jej na uzyskanie zastrzeżonych w intercyzie 
korzyści, które często służyły zabezpieczeniu jej przyszłości materialnej.

J>1 Cyt. za: ibidem, s. 214.
Zob. J. L i t a u e r, Przyczynek historyczny do wykładni art. 264 k.c.p., „Palestra” 1929, nr 6.
Przepis ten w ust. 2 precyzował, że za wniesione należało uważać to, co byłoby mieniem 

wniesionym, gdyby istniała wspólność dorobku 1520-1524 BGB).
W. ] a wo r s ki, Prawo cywilne na ziemiach polskich..., s. 435. Wartość tę oceniało się według 

czasu wniesienia poszczególnych przedmiotów (składników) majątkowych (§ 1478 ust. 2 BGB).

W prawie niemieckim przepisy dotyczące wpływu unieważnienia, rozwodu 
i separacji od stołu i łoża na kontrakty małżeńskie były ogólnikowe. W przypadku 
przyjęcia przez małżonków ustawowego systemu zarządu i pobierania pożytków, 
zarówno w razie rozwodu, jak i zniesienia wspólności małżeńskiej, ustawał zarząd 
oraz przysługujące mężowi prawo do użytkowania majątku. Z kolei przy ustro
jach umownych rozstrzygająca była treść intercyzy, a BGB przewidywał w tym 
zakresie jedynie pewne generalne zasady.

Najbardziej złożona była kwestia wpływu rozwodu na ogólną wspólność ma
jątkową. Zgodnie z § 1478 BGB, jeżeli małżonkowie byli rozwiedzeni i wyłącz
nie jedno z nich zostało uznane winnym rozkładu pożycia małżeńskiego lub gdy 
rozwód został orzeczony z powodu jego choroby umysłowej, drugie z małżon
ków mogło żądać, aby każdemu przypadła wartość tego, co wniósł do wspólności 
majątkowej353. Przepis ten wprowadzał więc wyjątek od zasady przyjętej w § 1476 
ust. 1 BGB, zgodnie z którą przy zniesieniu wspólności majątkowej nadwyżka, po
zostająca po spłaceniu długów obciążających majątek wspólny, przypadała mał
żonkom po połowie. W rezultacie ustawa przyznawała stronie niewinnej prawo 
wyboru między zwykłym trybem podziału majątku wspólnego a żądaniem resty
tucji wartości tego, co wniosła do wspólności354. Ponieważ przy podziale majątku 
wspólnego w pierwszej kolejności należało spłacić jego obciążenia, w przypadku 
gdyby suma długów przewyższała wartość wspólności, małżonkowie odpowiadali 
solidarnie za powstałą różnicę. Przepis § 1478 BGB znajdował zastosowanie rów
nież do wspólności mienia ruchomego (§ 1549 BGB), ale już nie przy wspólności 
dorobku (§ 1546 BGB), która w razie rozwodu ustawała według zasad obowiązu
jących przy śmierci jednego z małżonków. Reguły rządzące podziałem majątku 
wspólnego mogły zostać odmiennie ustalone przez małżonków na mocy kon
traktu małżeńskiego zawartego na zasadzie § 1436 BGB.



90 11. Małżeńskie umowy majątkowe w świetle przepisów obowiązujących w Polsce...

W doktrynie niemieckiej nie było zgodności co do prawnomajątkowych 
następstw zniesienia wspólności małżeńskiej (§ 1475 BGB). Przypomnijmy, że 
przepis § 1586 BGB łączył skutki zniesienia wspólności z rozwodem. Na gruncie 
prawa małżeńskiego majątkowego oznaczało to zatem konieczność rozwiąza
nia przyjętej w umowie małżeńskiej wspólności majątkowej, jakakolwiek byłaby 
jej postać, przy odpowiednim zastosowaniu zasad podziału majątku wspólnego 
obowiązujących przy rozwodzie355. Takie stanowisko kłóciło się jednak z „separa
cyjnym” charakterem rozłączenia wspólności małżeńskiej, której orzeczenie nie 
prowadziło do rozwiązania węzła małżeńskiego. Można zatem wnioskować, że 
rozłączenie nie powinno pociągać za sobą tych samych skutków prawnomająt
kowych, które były następstwem rozwodu. Przyjmując ten punkt widzenia, nie
którzy autorzy wyrażali pogląd, że dotychczasowy ustrój majątkowy (niezależnie 
czy miał on charakter ustawowy czy umowny) nie ustawał automatycznie356. De
cydująca była zatem treść umów majątkowych, które w związku z rozłączeniem 
w większości przypadków traciły swoje znaczenie357. Poza tym, z uwagi na dyspo- 
zytywny charakter § 1587 BGB, który stanowił, że po ustaniu skutków zniesienia 
wspólności małżeńskiej między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, 
dopuszczalne było również przywrócenie poprzednich stosunków majątkowych 
na mocy kontraktu małżeńskiego358.

355 W literaturze polskiej tak tn.in. C. Wasilkowski, op. cit., s. 867, 875, w niemieckiej zaś 
np. H. Ullmann, op. cit., s. 285 oraz E. Seckel, op. cit., s. 356 i nast.

356 Zob. uwagi W. Jaworskiego, Prawo cywilne na ziemiach polskich..., s. 435-436.
357 Por. H. Dernburg, Das bürgerliche Recht des Deutschen Reichs, Halle an der Saale 1908, s. 

108.
358 A. v. Baliga nd, op. cit., s. 12.
359 Por. W. J. H u mm e 1 sh e im, op. cit., s. 46.
360 Por. §§ 812-822 BGB, art. 123-127 KZ.

Przy stwierdzeniu nieważności małżeństwa BGB przewidywał w § 1435, że 
małżonek, któremu przyczyna nieważności nie była znana, mógł - pod warun
kiem, że druga strona o niej wiedziała - żądać, aby stosunki majątkowe, w tym 
również w zakresie alimentacji, zostały ukształtowane według zasad obowiązu
jących przy rozwodzie, przy czym małżonek świadomy nieważności małżeństwa 
był wówczas traktowany jako wyłącznie winny. W przeciwnym razie wszystkie 
wszelkie kontrakty małżeńskie były, na zasadzie fikcji, uznawane za nigdy nie- 
mające znaczenia prawnego359. Małżonkowie przeprowadzali wówczas wzajemne 
rozliczenia w oparciu o przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu360.

9. Skuteczność małżeńskich umów majątkowych 
względem osób trzecich

Jest oczywiste, że układ stosunków majątkowych w małżeństwie, a przede wszyst
kim przyjęty ustrój majątkowy, ma znaczenie nie tylko dla samych małżonków, lecz 
również dla osób trzecich. Intercyza może rozstrzygać o istotnych z ich punktu 
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widzenia kwestiach, m.in. o zdolności do czynności prawnych żony i jej prawie do 
samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz dokonywania czynności alienacyjnych 
względem określonych składników majątku, o składzie masy majątkowej, z której 
wierzyciel może dochodzić zaspokojenia należnych mu świadczeń czy o zasadach 
odpowiedzialności każdego z małżonków za długi. Z tego względu skuteczność 
kontraktów małżeńskich wobec osób trzecich podlega istotnym ograniczeniom.

Ustawy cywilne obowiązujące w Polsce po 1918 r. nie zapewniały jednakowe
go zakresu tej ochrony361 362. Ogólnie rzecz biorąc, wyłączenie lub ograniczenie skut
ku kontraktów majątkowych względem osób trzecich było konsekwencją dyspo- 
zytywnego charakteru przepisów prawa małżeńskiego majątkowego. Im większą 
swobodę kształtowania stosunków majątkowych ustawodawca pozostawiał mał
żonkom, tym z reguły bardziej rygorystyczne były przesłanki formalne, od speł
nienia których uzależniał skuteczność umowy wobec innych osób. Kontrahenci 
małżonków mogli bowiem zakładać, że relacje majątkowe między nimi ukształto
wane są według wzorca określonego w ustawie. Każde odstępstwo od tego wzor
ca i przyjęcie w drodze kontraktu małżeńskiego innego ustroju majątkowego mo
gło więc naruszać interesy innych podmiotów, a zwłaszcza wierzycieli, których 
dłużnikiem było tylko jedno z małżonków. Zazwyczaj przewidywano, że układ 
zawarty w tym względzie przez małżonków ma wpływ na sytuację prawną osób 
trzecich tylko wówczas, gdy mogły one zapoznać się z jego treścią. Przedmiotem 
szczególnej ochrony było zatem zaufanie osób trzecich, działających w dobrej 
wierze, do pewności obrotu prawnego. Realizację tego celu gwarantowały przepi
sy określające zasady jawności małżeńskich umów majątkowych.

361 Podobnie jak w ustawodawstwie obowiązującym w innych państwach europejskich; por. 
na ten temat uwagi komparatystyczne E. R o u g i n a, Traité de droit civil comparé. Le régime matri
monial, Paris 1905, s. 877-881 oraz E.-H. Kade na, Publizität im ehelichen Güterrecht, [w:] Rechtver
gleichendes Handwörterbuch für das Zivil- und Handelsrecht des In- und Auslandes, Bd. 5, Berlin 1936, 
s. 678 i nast.

362 Szerzej zob. C. Kurtz, Das Güterrechtsregister. Seine rechtliche Natur und Anwendung in der 
Praxis der Gerichte, Düsseldorf 1909, s. 1-87. Por. też E.-H. Kaden, Publizität..., s. 689 i nast.

Po reformie struktury sądownictwa powszechnego w 1928 r. prowadzenie rejestrów praw 
majątkowych przejęły sądy grodzkie. Szczegółowe zasady dotyczące prowadzenia tych rejestrów re
gulowały przepisy niemieckie - rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 6 listopada 1899 r. (All
gemeine Verfügung über die Führung des Vereins- und des Güterrechtsregisters, Justiz-Ministerial
blatt, s. 299) oraz niemieckiego postępowania niespornego z 17 maja 1898 r. (jj§ 161-162).

Wzór formularza, na którym należało składać wnioski o wpis do rejestru, określało obwiesz
czenie kanclerza Rzeszy z 12 listopada 1898 r. (Bekanntmachung des Reichskanzlers betreffend die 

Niemiecki kodeks cywilny uzależniał skuteczność małżeńskich umów mająt
kowych względem osób trzecich od ujawnienia ich w specjalnie do tego przezna
czonym rejestrze praw majątkowych (Güterrechtsregistef)ib2. Stosownie do § 1558 
BGB był on prowadzony przez właściwy sąd powiatowy363, przy czym minister
stwo sprawiedliwości mogło powierzyć jednemu sądowi prowadzenie wspólnego 
rejestru dla kilku okręgów sądowych. Był on w pełni jawny; wgląd przysługiwał 
wszystkim zainteresowanym (§ 1563 BGB). Wpisy do rejestru były realizowane 
jedynie na wniosek, złożony w formie publicznie uwierzytelnionej364, przez sąd 
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właściwy ze względu na miejsce zamieszkania męża. W razie zmiany tego miej
sca procedurę rejestracyjną należało powtórzyć w nowym okręgu (§ 1559 BGB)365, 
Opierając się na tym przepisie ustawy niemieckiej, Sąd Najwyższy w orzeczeniu 
z 26 maja 1933 r. potwierdził, że wpisy w innych niż właściwy miejscowo rejestr 
pozostają bezskuteczne366. Legitymację czynną do dokonania wpisu mieli wyłącz
nie małżonkowie, od których wymagano, co do zasady, współdziałania w tym 
zakresie. Kodeks niemiecki przewidywał od tej reguły dwa wyjątki. Po pierwsze - 
zgodnie z § 1561 ust. 1 BGB - mąż mógł samodzielnie wnioskować o wpis, jeżeli 
dotyczył on ograniczenia lub wykluczenia prawa żony do jego reprezentowania 
w granicach tzw. domowego zakresu działania (§ 1357 BGB), a także jego sprzeci
wu lub cofnięcia małżonce zezwolenia na prowadzenie przedsiębiorstwa zarob
kowego (§ 1405 BGB). Po drugie, wniosek jednego z małżonków był wystarczający 
do dokonania wpisu umowy małżeńskiej bądź zmiany małżeńskich stosunków 
majątkowych, opierających się na orzeczeniu sądu. W tym samym trybie można 
było również dokonać wpisu do rejestru prowadzonego w innym okręgu w razie 
zmiany miejsca zamieszkania, po dołączeniu do wniosku uwierzytelnionego od
pisu poprzedniego wpisu (§ 1561 ust. 3 BGB). Zakres wniosku do rejestru praw 
majątkowych ustalali sami zainteresowani. Dopuszczalne było przykładowo jedy
nie częściowe ujawnienie w nim treści kontraktu małżeńskiego367.

durch Beschluss des Bundesraths vom 3. November 1898 genehmigten Bestimmungen über das 
Vereinsregister und das Güterrechtsregister, Zentralblatt für das Deutsche Reich z 1898 r., s. 438). 
Przykładowe wzorce zamiesza także C. Kurtz, op. cit., s. 130-137.

365 W doktrynie sporna była natomiast konieczność powtarzania tego samego wpisu we 
wszystkich miejscowo właściwych sądach w sytuacji, gdy mąż posiadał więcej niż jedno miejsce 
zamieszkania; zob. C. Wasilkowski, op. cit., s. 862.

366 Zb. OSN z 1934, nr 72.
367 C. Wasi lko wski, op. cit., s. 862.
368 Ponadto także w innych przypadkach określonych w kodeksie; por. 1357 ust. 2, 1371, 

1405 ust. 3, 1426,1431,1441,1452 BGB. Zob. na ten temat także szczegółową analizę C. Kurtza, 
op. cit., s. 7 i nast. oraz W. J. Hummelsheima, op. cit., s. 28 i nast.

Niedokonanie wpisu intercyzy do rejestru nie miało wpływu na jej ważność, 
było natomiast decydujące dla określenia jej skuteczności wobec osób trzecich. 
Zgodnie z § 1435 BGB jeżeli w kontrakcie wykluczono ustawowy ustrój majątkowy 
lub zmodfikowano jego założenia w odniesieniu do sygnatariuszy, z wykluczenia 
lub zmiany można było wysnuwać wobec osoby trzeciej zarzuty przeciwko czyn
ności prawnej dokonywanej między tą osobą a jednym z małżonków lub przeciw 
wydanemu w sporze między nimi prawomocnemu wyrokowi tylko wtedy, gdy 
w chwili wykonania tej czynności lub zawiśnięcia sporu w sądzie istniał stosowny 
wpis w rejestrze bądź też gdy osoba trzecia mimo jego braku wiedziała o treści 
danej umowy majątkowej. Z analogicznej ochrony mogli skorzystać kontrahenci 
małżonków również wtedy, gdy wpis nie był aktualny, to znaczy nie uwzględniał 
zmian w ich relacjach majątkowych, które nastąpiły już po jego dokonaniu (§ 1435 
ust. 2 BGB)368. Należy jednak podkreślić, że rejestr praw majątkowych sam w so
bie nie miał rękojmi wiary publicznej. Osoba trzecia, działająca w dobrej wierze, 
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nie korzystała zatem z takiej samej ochrony, którą uzyskiwała, opierając się np. na 
wpisach umieszczanych w księgach gruntowych369. W praktyce oznaczało to, że 
musiała ona we własnym zakresie zbadać prawdziwość danych ujawnionych w re
jestrze, aby móc skorzystać skutecznie z mechanizmu przewidzianego w § 1435 
BGB. Ponadto kontrahent jednego z małżonków, podejmując pewne czynności 
prawne w przekonaniu, że żyją oni w ustawowym systemie zarządu i pobierania 
pożytków lub też innym ustroju majątkowym wpisanym w rejestrze, nie naby
wał automatycznie z tego tytułu tych praw do majątku drugiego małżonka, które 
przysługiwałby mu, gdyby stan prawny wynikający z istniejących wpisów bądź 
faktu ich braku był zgodny z rzeczywistym. Wpis do rejestru praw majątkowych 
nie miał również znaczenia w przypadku, gdy będąca jego podstawą intercyza nie 
istniała lub była nieważna.

165 W konsekwencji nie można było powoływać się na wpis w rejestrze praw majątkowych 
w sytuacji, gdy inna treść wynikała z wpisu w księdze gruntowej; por. W. J a wo rs ki, Prawo cywilne 
na ziemiach polskich..., s. 412.

370 Por. art. 109, 126 i 139 Pr. o małż.
Cyt. za: H. Konic, Prawo majątkowe małżeńskie..., s. 71.

Na zasadzie pełnej jawności kontraktów małżeńskich opierały się także roz
wiązania przyjęte w systemie polsko-francuskim. Przepisy kodeksu z 1825 r. róż
niły się jednak istotnie od prawa niemieckiego. W byłym Królestwie Polskim fakt 
zawarcia kontraktu był ujawniany, stosownie do art. 208 KCKP, w akcie cywilnym 
małżeństwa, poprzez wskazanie daty i miejsca jego zawarcia oraz nazwiska spo
rządzającego go notariusza, a nie w specjalnie do tego przeznaczonym rejestrze. 
Prawo o małżeństwie z 1836 r. precyzowało, że - w przypadku gdy małżonkowie 
byli katolikami - proboszcz, do którego należało przygotowanie aktu cywilnego 
małżeństwa, ma obowiązek umieścić w nim „oświadczenie małżonków, czy za
warli lub nie, umowę przedślubną” (art. 58 pkt 6 pr. małż.). Konieczność dopełnie
nia takiej samej formalności nałożono również na duchownych innych wyznań370. 
Wprowadzony w KCKP sposób „upublicznienia” faktu zawarcia małżeńskiej 
umowy majątkowej uzasadniono tym, że „akty notarialne nie są dla wszystkich 
otwarte, co jest przeszkodą dla chcących potrzebną co do stosunków majątko
wych małżonków zasiągnąć wiadomość”371. Konieczność uczynienia w akcie cy
wilnym małżeństwa wzmianki o obowiązującym małżonków kontrakcie mająt
kowym miała utrudniać ewentualne działania z ich strony in fraudem creditorium, 
polegające na ukrywaniu faktu zawarcia umowy lub jej treści. Dzięki stosownej 
adnotacji każdy, kto miał w tym interes prawny, mógł z łatwością dotrzeć do in
teresującego go kontraktu.

Kodeks z 1825 r. nie zawierał odpowiednika § 1435 BGB. Szczegółowe unor
mowanie ochrony osoby trzeciej działającej w dobrej wierze było bowiem zbędne 
wobec przyjęcia na gruncie KCKP dwóch zasad nieznanych prawu niemieckiemu. 
Po pierwsze, o czym wielokrotnie była już mowa, na gruncie systemu polsko-fran
cuskiego umowa majątkowa mogła być zawarta, przynajmniej z reguły, wyłącznie 
przed obchodem małżeństwa, zaś po ślubie nie było możliwości jej modyfikacji 
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(art. 207, 209 KCKP). Po drugie, w razie uchybienia wymogom przewidzianym 
w art. 209 KCKP, tj. nieujawnienia faktu istnienia umowy przedmałżeńskiej, 
umowa taka była nieważna. W doktrynie nie było jednak pełnej zgodności co do 
skutków prawnych tej nieważności. H. Konic uznawał - wbrew dominującemu 
poglądowi - że w pewnych przypadkach intercyza, względem której nie dotrzy
mano formalności przewidzianych w art. 208 KCKP, może zachować ważność 
w części, która nie dotyczy ustanowienia przez małżonków określonego ustro
ju majątkowego372. W konsekwencji należało przyjąć, jego zdaniem, że w takim 
przypadku relacje majątkowe w małżeństwie podlegały przepisom ustawowym, 
zaś niektóre inne klauzule, jak np. uznanie dziecka czy darowizny uczynione 
przez osoby trzecie na rzecz nupturientów pod warunkiem zawarcia małżeństwa, 
jeżeli zostały przewidziane w umowie, pozostawały wiążące. Pogląd ten opierał 
się wprawdzie na analogii do utrwalonej w judykaturze francuskiej wykładni 
przepisów Kodeksu Napoleona, zgodnie z którą bezskuteczność kontraktu ma
jątkowego, z uwagi na brak późniejszego zawarcia małżeństwa, nie pociągała za 
sobą automatycznej nieważności jego wszystkich postanowień, jednak wobec 
jednoznacznego brzmienia art. 208 KCKP był trudny do utrzymania. Umowa 
przedślubna nieobjawiona w akcie małżeństwa nie traciła natomiast znaczenia 
aktu notarialnego373.

372 Ibidem, s. 73 i nast.
373 Dep. Cyw. I.S.W., pyt. nr 662, Zb. Karpińskiego, 1.1, s. 268.
374 Zgodnie z dawniejszym prawem austriackim prowadzone były odrębne protokoły układów 

małżeńskich, do których wpisywano wszystkie umowy zawierane w danym okręgu sądowym. W za
łożeniu protokoły te miały służyć jako dowód zawarcia kontraktu w przypadku zaginięcia oryginału 
aktu notarialnego, ale w rzeczywistości wpis w nich był błędnie postrzegany przez małżonków jako 
równoważny dokonaniu inskrypcji do ksiąg gruntowych. Aby zerwać z tą praktyką, zniesiono moc 
prawną protokołów na podstawie dekretu nadwornego z 19 września 1818 r. (Justizgesetzsamm- 
lung, poz. 1498).

375 Por. 12-14 k.h.a. Na temat rejestru handlowego w prawie austriackim zob. przykładowo 
R. v. Canstein, Lehrbuch des Öesterreichischen Handelsrechtes. Unter steter Berücksichtigung der 
Rechtsprechung des oberersten Greichthofes, Bd. 1: Allgemeiner Theil und Gesellschaftsrecht, Berlin 
1895, s. 343 i nast.

376 Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Österreich z 1863 r., Nr. 1.

W odróżnieniu od prawa niemieckiego i polsko-francuskiego, w systemie 
austriackim nie obowiązywała zasada powszechnej jawności układów małżeń
skich. ABGB nie nakładał na małżonków lub nupturientów, którzy zdecydowali 
się na konwencjonalne uregulowanie swych stosunków majątkowych, obowiązku 
ujawnienia tego faktu osobom trzecim. Nie prowadzono też ogólnej rejestracji 
układów małżeńskich374. Od tej ogólnej zasady był jednak istotny wyjątek. Dla 
zapewnienia umowom pełnej skuteczności na rzecz żony kupca, którego firma 
widniała w rejestrze handlowym375, a zatem również wobec osób trzecich - kon
trahentów męża - wymagano dokonania wpisu kontraktu do tego rejestru.

Szczegółowe zasady dotyczące wpisów zostały określone w ustawie z 17 grud
nia 1862 r. w przedmiocie zaprowadzenia kodeksu handlowego376. Stosownie do
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§ 16 układ małżeński powinien być odnotowany w rejestrze bez względu na to, 
czy został zawarty przed powstaniem figurującej w nim firmy czy już po nim. 
Małżonce kupca przysługiwało ustawowe prawo żądania dokonania przedmio
towego wpisu (§ 17). W celu jego dokonania należało przedstawić potwierdzony 
notarialnie lub sądownie wniosek, względnie, w przypadku sporu, prawomocny 
wyrok nakazujący rejestrację kontraktu377. W rejestrze podawano datę sporzą
dzenia umowy i dane małżonków. Był on prowadzony na zasadzie jawności for
malnej, a zatem każdy zainteresowany mógł zapoznać się z nim, żądać odpisu 
dokumentów, a także wydania na ich podstawie niezbędnych świadectw urzę
dowych (§ 18). Prawa przysługujące żonie na podstawie kontraktu obowiązywały 
względem wierzycieli handlowych męża dopiero od momentu dokonania wpi
su, przy czym nie miało znaczenia to, czy dana osoba zapoznała się z rejestrem 
handlowym. Z kolei brak ujawnienia układu majątkowego w rejestrze stwarzał 
domniemanie prawne braku jego faktycznego istnienia, co skutkowało nieuzna- 
niem skutków takiej umowy względem osób trzecich, nawet jeżeli w rzeczywisto
ści została ona zawarta.

Skuteczność tej ochrony była ograniczona. W razie ogłoszenia upadłości na
leżącej do męża firmy roszczenia wierzycieli handlowych, pod warunkiem, że 
powstały jeszcze przed wpisaniem układu małżeńskiego do rejestru, miały pierw
szeństwo przed prawami żony w porządku zaspokajania z całego majątku dłuż
nika (§ 16 ust. 4). Małżonka kupca była także zobowiązana do zapłaty jego wie
rzycielom nadwyżki - w granicach należących się jej korzyści z zarejestrowanego 
układu - która przypadłaby im z masy upadłościowej, gdyby nie uwzględniono 
kontraktów małżeńskich.

Austriackie prawo handlowe nie przewidywało natomiast analogicznego 
mechanizmu ochronnego w przypadku działalności handlowej żony. Zgodnie 
z§8k.h.a. mężatka handlująca odpowiadała za długi całym swoim majątkiem bez 
względu na prawa zarządu i użytkowania lub inne prawa służące na tym majątku 
mężowi na podstawie przepisów ustawy cywilnej lub kontraktu małżeńskiego. 
W szczególności odpowiedzialność ta ciążyła na majątku wspólnym, o ile taki 
system wybrali małżonkowie. W tym przypadku więc układy małżeńskie albo nie 
były skuteczne wobec osób trzecich - kontrahentów mężatki prowadzącej han
del, albo działały wyłącznie na ich korzyść.

Rozwiązania austriackie w zakresie rejestracji układów małżeńskich kupców 
zostały przejęte w ustawodawstwie międzywojennym. Dekret o rejestrze han
dlowym z 1919 r.378 nakładał na męża będącego kupcem obowiązek zgłoszenia 
umowy małżeńskiej do tegoż rejestru (art. 3). Odpowiednie przepisy w tej mate
rii zawierał także wprowadzony w 1934 r. na terytorium całego państwa kodeks

J' Procedura rejestracji kontraktów małżeńskich była w związku z tym nadmiernie sformali
zowana i przez to niepraktyczna, co trafnie zauważył ]. v. Ande rs, op. cit., s. 112.

8 Dekret Tymczasowego Naczelnika Państwa z 7 lutego 1919 r., D. P. P. P., nr 14, poz. 164. 
Por. także ]. Namitkiewicz, Czy niezgłoszenie do rejestru handlowego przez męża handlujgcego 
umowy przedślubnej może szkodzić prawom żony?, GSW 1931, nr 51. 
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handlowy379. Przewidywał on procedurę rejestracyjną dla małżeńskich umów ma
jątkowych sporządzonych przez kupców rejestrowych. W myśl art. 73 k.h. żona 
kupca mogła żądać umieszczenia w rejestrze handlowym „wzmianki o umowie, 
dotyczącej stosunków majątkowych małżeńskich, i o zmianach, jakieby zaszły 
w tych stosunkach”. Dotyczyło to jedynie tych kupców, których odpowiedzialność 
była przewidziana ustawowo w sposób nieograniczony i osobisty, czyli kupców 
prowadzących działalność jednoosobową (art. 73 § 1 k.h.), wspólników w spółce 
jawnej (art. 80 k.h.), komandytariuszów (art. 146 § 3 k.h.) oraz kupców ujawnio
nych w spółce cichej. Ujawnienie intercyzy nie było skuteczne względem wierzy
cieli, będących w dobrej wierze, jeżeli ich roszczenia związane z prowadzeniem 
przedsiębiorstwa przez kupca powstały po zawarciu kontraktu, ale przed jego 
wpisaniem do rejestru. Podobnie jak pod rządami kodeksu austriackiego, rejestr 
handlowy był jawny (Art. 13 § 2 k.h.). Wpis kontraktu małżeńskiego miał charak
ter fakultatywny i zarazem deklaratywny380.

3,9 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 czerwca 1934 r., Dz. U. nr 57, poz. 502.
380 J. N a m i t k i e w i c z, Rejestr handlowy, [w:] Encyklopedja podręczna, t. 4, s. 2036, 2047.
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MAŁŻEŃSKIE UMOWY MAJĄTKOWE 
W ŚWIETLE KRAKOWSKIEJ PRAKTYKI 

NOTARIALNEJ (1918-1946)
ZAGADNIENIA OGÓLNE

1. Notariusze krakowscy i ich klientela

Kraków był jednym z pięciu największych miast 11 Rzeczypospolitej. W momen
cie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. sytuował się na czwartej 
pozycji w kraju pod względem powierzchni, po Warszawie, Poznaniu i Łodzi, wy
przedzając stolicę byłego zaboru austriackiego - Lwów. Wysoka pozycja Krakowa 
na liście ośrodków miejskich była przede wszystkim konsekwencją znaczących 
przeobrażeń jego granic, które dokonały się w latach 1909-1915381. Z początkiem 
XX wieku powstał projekt przyłączenia do miasta okolicznych gmin i obszarów 
dworskich, co miało sprzyjać realizacji popieranej przez prezydenta Juliusza 
Lea koncepcji „Wielkiego Krakowa”382. Realizacja zatwierdzonego przez cesarza 
w 1909 r. planu rozszerzenia granic miasta nastąpiła etapami w kolejnych la
tach, a jej zwieńczeniem był akt połączenia Krakowa i Podgórza w 1915 r. Obszar 
miasta powiększył się w ten sposób blisko siedmiokrotnie, z 6,88 km2 w 1909 r. 
do 46,9 km2 w 1915 r.383 Dzięki dalszym korektom granic międzywojenny Kra
ków zajmował - zgodnie z danymi statystycznymi z 1931 r.384 - powierzchnię 
48,33 km2.

381 Zob. Kraków. Rozszerzenie granic 1909-1915, wyd. K. Ro Ile, Kraków 1931.
382 Szerzej na ten temat zob. C. Bąk-Koczarska, Juliusz Leo - twórca Wielkiego Krakowa, 

Wrocław 1986.
383 W wyniku przyłączenia do Krakowa 11 sąsiednich gmin w całości, 3 gmin częściowo i 5 ob

szarów dworskich, do 8 dawnych dzielnic miasta dodano 14 nowych: Ludwinów, Zakrzówek, Dęb
niki, Półwsie, Zwierzyniec, Czarną Wieś, Nową Wieś Narodową, Łobzów, Krowodrzę (z częścią 
Prądnika Białego), Grzegórzki, Warszawskie (obejmującą część gmin Prądnik Czerwony i Olsza), 
Dąbie, Płaszów oraz Podgórze.

383 Statystyka Polski, Serja B, z. 14, Warszawa 1933.

Rozrost terytorialny miasta miał oczywisty wpływ na wyraźne zwiększenie 
liczby jego mieszkańców. W 1910 r. w dotychczasowych granicach Krakowa za
mieszkiwało nieco ponad 103 tys. osób. Po stworzeniu nowych dzielnic liczba ta 
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wzrosła do 183 tys. osób, z czego 24 tys. zamieszkiwały Podgórze. Zbliżony wynik 
przyniósł pierwszy w niepodległym kraju spis powszechny z 1921 r.383 W dwudzie
stoleciu międzywojennym populacja Krakowa stale rosła, choć trzeba odnotować, 
że na tle innych wielkich miast polskich dynamika jego rozwoju demograficzne
go nie była równomierna - w latach 20. kształtowała się na poziomie 19% i była 
poniżej średniej, podczas gdy już w następnej dekadzie znacznie przyspieszyła 
w porównaniu do innych ośrodków. W latach 30. w mieście przybywało średnio 
5 tys. mieszkańców rocznie, przy czym była to głównie ludność napływowa, któ
ra - wykorzystując ożywienie gospodarcze po wielkim kryzysie - przybywała do 
Krakowa w poszukiwaniu pracy385 386. Nowi mieszkańcy osiedlali się przede wszyst
kim na obrzeżach miasta, w niedawno utworzonych dzielnicach. W1938 r. liczba 
mieszkańców wynosiła 259 tys.387, co dawało piąty wynik w skali kraju.

385 Por. E. Adamczyk, Społeczność Krakowa i jej życie, [w:] Kraków w latach 1918-1939, red. 
]. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków 1997, s. Tl, Dzieje Krakowa, t. 4.

386 Ibidem.
387 Mały rocznik statystyczny, Warszawa 1939, s. 36.
388 Szerzej zob. T. Gąsowski, Żydzi krakowscy w latach 1796-1939, „Krzysztofory. Zeszyty 

Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” 1988, nr 15, s. 19-32.
389 Szacunki te są niedokładne, gdyż Żydzi nie zawsze podawali wprost informację o swoim 

pochodzeniu. W spisie powszechnym w 1921 r. narodowość żydowską zadeklarowało 27 tys. osób, 
a zatem 14,7% ogółu mieszkańców Krakowa. Część ludności żydowskiej deklarowała jednak po
chodzenie polskie, co wynikało z rywalizacji dwóch przeciwstawnych obozów (nacjonalistów i or
todoksów); zob. E. Adamczyk, op. cit., s. 30. Ludność żydowska skupiała się w trzech dzielnicach 
miasta: Kazimierzu, gdzie stanowiła 75% mieszkańców, Stradomiu (ok. 58%) i Podgórzu (33%).

390 Ibidem, s. 31.

W strukturze wiekowej populacji charakterystyczny był wysoki wskaźnik 
udziału młodzieży w wieku od 10 do 19 lat oraz osób starszych, powyżej 60 roku 
życia. Co ciekawe, wśród młodzieży powyżej 17 roku życia i osób w przedziale 
wieku od 19 do 29 lat wyraźnie dominowały kobiety (125 na 100 mężczyzn). Moż
na to wytłumaczyć wspomnianym napływem do Krakowa nowej ludności, w tym 
przede wszystkim samotnych kobiet usiłujących nająć się w mieście w charakte
rze służących albo uzyskać pracę w różnego rodzaju zakładach produkcyjnych.

Pod względem narodowościowym dominowała ludność polska. Zgodnie 
z danymi zebranymi w 1921 r. do narodowości polskiej przyznało się formalnie 
84,3% mieszkańców Krakowa. Najbardziej znaczącą mniejszością byli Żydzi388. 
Ich liczbę w latach 20. szacuje się na 45 tys. osób, czyli prawie 25% populacji lud
ności krakowskiej389. Wśród innych mniejszości narodowych, których łączny od
setek nie przekraczał jednak 1%, była m.in. ludność pochodzenia niemieckiego, 
rosyjskiego i ukraińskiego.

Prezentacja struktury społecznej międzywojennego Krakowa jest utrudniona 
z uwagi na dość płynne kryteria przynależności mieszkańców do poszczególnych 
grup (warstw) społecznych. Tradycyjnie liczne było środowisko inteligenckie, lecz 
dostępne statystyki nie wydzielają osobno tej grupy. Analizując strukturę zawo
dową populacji miejskiej, badacze przyjmują, że do inteligencji można zaliczyć 
około 20% ówczesnych mieszkańców390. Znaczną część społeczności Krakowa 
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stanowiło drobnomieszczaństwo. W przypadku około 35 tys. osób, czyli 14% po
pulacji, nie sposób określić stanu społecznego.

W początkach lat 30. ponad połowa mieszkańców była czynna zawodowo, 
z czego niemal co piąta osoba prowadziła działalność na własny rachunek, za
trudniając pracowników najemnych lub członków swojej rodziny391. Warto 
podkreślić również, że blisko 45% ludzi czynnych zawodowo stanowiły kobiety. 
Struktura zawodowa mieszkańców Krakowa była zróżnicowana. Co trzecia osoba 
pracowała w rzemiośle i przemyśle, głównie spożywczym, budowlanym i meta
lurgicznym. Działalność handlową i ubezpieczeniową prowadził co szósty czynny 
zawodowo krakowianin. Prawie 16% osób pracujących, w tym, jak już wspomnia
no, głównie ludność napływowa, znajdowało zatrudnienie jako służba domowa. 
Niespełna 13 tys. osób było zaangażowanych w służbie publicznej, organizacjach 
wyznaniowych, oświacie i kulturze392. W komunikacji i transporcie zajęcie znaj
dowało 5% pracujących. Niewielka grupa mieszczan trudniła się natomiast rolnic
twem i ogrodnictwem. Należy odnotować także, że według szacunków z 1931 r. 
co najmniej 11 tys. osób utrzymywało się w Krakowie bez żadnej pracy zarob
kowej.

191 Blisko połowa osób zakwalifikowanych do tej grupy prowadziła działalność handlową.
092 W 1931 r. w administracji państwowej pracowało w Krakowie ponad 1200 osób, zaś w sa

morządzie miejskim tylko o 100 mniej. Na sądownictwo i adwokaturę przypadało ponad 1400 pra
cowników. W szkolnictwie zatrudnionych było niespełna 2650 osób, z czego ponad 20% na uczel
niach wyższych. W kościołach i związkach wyznaniowych pracowało ponad 3 tys. osób. Dane 
Podaję za: ibidem, s. 31-32.

393 Na temat organizacji notariatu galicyjskiego zob. D. Malec, Notariat Drugiej Rzeczypospo
litej, s. 43 i nast. oraz ea de m, Dzieje notariatu..., s. 95 i nast.

399 Ibidem, s. 107.
3,5 Ibidem, s. 106.
396 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 15 grudnia 1934 o ustaleniu ilości stanowisk

notarjuszów i ich siedzib urzędowych, Dz. U. nr 110, poz. 987. Por. także ibidem, s. 284-286.

Biorąc pod uwagę szybki rozwój miasta w ciągu dwóch pierwszych dekad 
XX wieku, można uznać, iż krakowski notariat, funkcjonujący u progu niepodleg
łości na podstawie dotychczasowych zasad organizacyjnych, był raczej nieliczny393. 
Od 1910 r., kiedy po raz pierwszy od momentu wcielenia Krakowa do Cesarstwa 
utworzono nową posadę notarialną, działało w mieście sześciu rejentów, nawet 
jeśli uwzględnimy osobne stanowisko w Podgórzu394. Jeden notariusz obsługiwał 
więc statystycznie nieco więcej niż 30 tys. mieszkańców, co odbiegało od średniej 
w monarchii austro-węgierskiej395. W pierwszych latach II Rzeczypospolitej stan 
liczebny notariuszy w Krakowie zmienił się tylko nieznacznie. W1925 r. na terenie 
miasta było siedmiu czynnych rejentów. Wprowadzenie w życie nowych, ujedno
liconych przepisów o notariacie w 1934 r. i związana z nimi korekta liczebności 
notariatu w skali całego kraju nie pozostały bez wpływu na sytuację Krakowa, 
w którym liczbę stanowisk notarialnych podniesiono do ośmiu396 *. W przededniu 
wybuchu 11 wojny światowej mieszkańcy miasta mogli udać się do jednej z dzie
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sięciu kancelarii notarialnych397, a zatem każda z nich przypadała na niespełna 
26 tys. osób.

357 Na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 30 czerwca 1939 r. o ustaleniu sta
nowisk notariuszów w niektórych miejscowościach (Dz. U. nr 61, poz. 403) dodano w Krakowie 
jedenaste stanowisko, lecz kancelaria nie została uruchomiona do wybuchu wojny.

3,8 Dokładne adresy kancelarii zostały podane w aneksie.
3” Zob. D. Malec, Krakowski polityk i notariusz Tadeusz Starzewski (1860-1931), „Rejent 

2002, nr 12, s. 192-208.
400 Poza obrębem Krakowa najbliższa siedziba notariusza znajdowała się przed wojną w Lisz

kach, kilkanaście kilometrów na zachód od centrum miasta.

W okresie międzywojennym wszystkie biura notarialne były zlokalizowane 
w centrum Starego Miasta, w obrębie Rynku Głównego i najbliższych okolic39®, 
z wyjątkiem kancelarii podgórskiej, która mieściła się przy Rynku Podgórskim.

Wśród notariuszy krakowskich tamtej epoki przeważali rejenci o długolet
nim doświadczeniu zawodowym, nierzadko prowadzący tu swą praktykę przez 
kilka kolejnych dekad. Warto wymienić wśród nich m.in. prezesa Izby Notarial
nej w Krakowie, Tadeusza Starzewskiego (1911-1931)399, jego następcę Stanisława 
Steina (1921-1945), Ludwika Midowicza (1923-1934), Jana Mycińskiego (1917-1933) 
czy Stanisława Wisłockiego (1920-1933).

Analiza praktyki w zakresie małżeńskich umów majątkowych pozwala sfor
mułować pewne spostrzeżenia natury ogólnej, dotyczące ówczesnej klienteli 
krakowskich notariuszy. Znaczenie miasta jako ważnego ośrodka kulturalnego 
i handlowego na mapie przedwojennej Polski sprzyjało dużemu przepływowi lud
ności, co powodowało, że interesanci odwiedzający biura tutejszych rejentów nie 
tworzyli jednolitej grupy ani pod kątem statusu społecznego, ani też pochodzenia. 
Można wyróżnić ich cztery odrębne kategorie. Do pierwszej z nich, najbardziej 
naturalnej, należeli krakowianie. Wyraźne zróżnicowanie struktury społeczno- 
zawodowej miasta skutkowało tym, że profil socjologiczny tej części klienteli był 
złożony: obejmował zarówno przedstawicieli inteligencji czy bogatych kupców 
żydowskich, jak i robotników o najniższych uposażeniach. Do drugiej kategorii 
można zaliczyć mieszkańców wsi, którzy w celu dokonania określonej czynno
ści prawnej, co do której istniał przymus notarialny, musieli udać się do ośrod
ka będącego siedzibą notariusza400. Powyższa grupa klientów była zdecydowanie 
bardziej jednorodna - należeli do niej wyłącznie włościanie, choć oczywiście ich 
status materialny nie był równy. Rolnicy przybywali zazwyczaj z okolicznych wsi, 
a znacznie rzadziej z innych, bardziej oddalonych od Krakowa miejscowości. 
Trzecią, osobną grupę stanowili ludzie przyjezdni, pochodzący z innych miast, 
zarówno z obszaru dawnej Galicji, jak i leżących w pozostałych częściach kraju. 
W Krakowie przebywali oni tylko czasowo. W ostatniej grupie znajdowali się ob
cokrajowcy, którzy również tylko przejazdem zatrzymywali się w mieście.

Wybuch wojny oraz ponad pięcioletnia okupacja niemiecka przyniosły dalsze, 
istotne przeobrażenia Krakowa. Został on stolicą utworzonego w październiku 
1939 r. Generalnego Gubernatorstwa. Władze hitlerowskie szybko postanowi!)' 
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zmienić granice miasta, co zostało formalnie zrealizowane w 1941 r. Terytorium 
powiększyło się wówczas do 165,31 km2, a więc ponad trzykrotnie401. Szacunki 
dotyczące liczby mieszkańców Krakowa w czasie wojny są rozbieżne. Nie ulega 
wątpliwości, że okupacja spowodowała istotną modyfikację struktury narodowo
ściowej populacji miasta. Znacząco wzrosła liczba Niemców, którzy osiedlali się 
na zajętym terenie. Według danych niemieckich z 1943 r. w Krakowie mieszkało 
niespełna 252 tys. Polaków (88,5%), 21 tys. Niemców (7,4%), 8,8 tys. Żydów (3%) 
i prawie 2 tys. Ukraińców (0,4%), czyli łącznie ponad 280 tys. osób. Inne dane 
mówią jednak o populacji przekraczającej nawet 380 tys. osób402.

401 A. Chwalba, Kraków w latach 1939-1945, Kraków 2002, s. 33, Dzieje Krakowa, t. 5. Do 
miasta przyłączono obszary należące do 2 gmin i 29 gromad wiejskich, tworząc aż 31 nowych 
dzielnic: Łagiewniki, Jugowice, Borek Fałęcki, Kobierzyn, Skotniki, Pychowice, Bodzów, Kostrze, 
Ptzegorzały, Bielany, Wola Justowska, Chełm, Bronowice Małe, Bronowice Wielkie, Tonie, Prądnik 
Biały, Witkowice, Górka Narodowa, Prądnik Czerwony, Olsza, Rakowice, Czyżyny, Łęg, Rybitwy, 
Bieżanów, Rżąka, Prokocim, Wola Duchacka, Piaski Wielkie i Kurdwanów.

402 Ibidem, s. 36.
403 Na temat losów notariatu krakowskiego w czasie 11 wojny światowej, zob. D. M a 1 e c, Dzieje 

notariatu..., s. 19Sinast.
404 Ibidem, s. 198.
40s Na mocy rozporządzenia z 17 grudnia 1941 r.; ibidem.
406 Por. aneks.

Po rozpoczęciu okupacji krakowski notariat, choć działający w nowych, trud
nych warunkach organizacyjnych, nie zaprzestał wypełniania swych funkcji403. 
Władze Generalnego Gubernatorstwa utrzymały bowiem dotychczasowe, pol
skie przepisy notarialne. Po przerwie spowodowanej wydarzeniami pierwszych 
tygodni wojny większość krakowskich kancelarii podjęła na nowo działalność na 
przełomie października i listopada 1939 r.404, a w niektórych dokonywano pierw
szych czynności nawet już w ostatnich dniach września. Wprowadzenie w 1941 r. 
instytucji niemieckiego notariatu w Generalnym Gubernatorstwie405 nie zakłóci
ło ciągłości pracy krakowskich rejentów. Warto odnotować, że połowa z dziesię
ciu biur była przez całą wojnę prowadzona przez notariuszy mianowanych przed 
1939 r.: Ludwika Mleczkę, Tadeusza Rottera, Emila Stąpora, Stanisława Steina 
i Franciszka Szymanowicza. Nie uległo też znaczącym zmianom rozlokowanie 
kancelarii406.

Wyraźny był natomiast wynoszący kilkadziesiąt procent spadek liczby doko
nywanych w okupowanym Krakowie czynności notarialnych, który przekładał się 
także na zmniejszenie liczby zawieranych kontraktów małżeńskich. Nie zmienił 
się natomiast znacząco charakter klienteli kancelarii notarialnych, z wyjątkiem 
widocznego zaniku aktywności ludności żydowskiej.

W ciągu pierwszych dwóch lat po wojnie nie dokonano istotniejszych zmian 
w liczebności krakowskich notariuszy - utrzymano w tym względzie stan przewi
dziany w przepisach pochodzących z 1939 r.
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2. Małżeńskie umowy majątkowe jako akty notarialne

W związku z przyjętym w ustawodawstwie cywilnym przymusem notarialnym dla 
małżeńskich umów majątkowych407 techniczne wymogi, którym powinny odpo
wiadać kontrakty sporządzane przed notariuszami krakowskimi, a zatem na ob
szarze byłej Galicji, określane były przez przepisy austriackiej ustawy notarialnej 
z 1871 r.408, zaś począwszy od 1934 r. - ujednoliconego prawa o notariacie zawar
tego w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z Tl października 1933 r.40’

407 Por. rozdz. 11, pkt 5.
408 Dz. U. P. z. 23, poz. 75.
409 Dz. U. nr 84, poz. 609.
410 Por. m.in. § 43 i nast. a.u.n.; art. 64 i nast. pr. not.
411 Ustawa austriacka z 1871 r. w rozdziale V dotyczącym urzędowej działalności notariuszy 

najpierw regulowała zasady dotyczące sporządzania aktów notarialnych, a dopiero w dalszej kolej
ności dokonywania innych czynności (§ 70 i nast.). Sporządzanie aktów notarialnych zostało wy
mienione na pierwszym miejscu pośród czynności notarialnych także przez art. 63 pr. not.

412 Dz. U. P. z. 23, poz. 76.
411 Jak stanowił §114 a.u.n., „dziennik podawczy należy prowadzić wyraźnie, bez skrobania 

i tak, aby pomiędzy jedną liczbą dziennika a drugą nie zostawało próżnego miejsca na cały wiersz.

Przepisy dotyczące aktów notarialnych były zamieszczone w części 1 rozdziału 
V ustawy z 1871 r. (§§ 52-69) i odpowiednio w rozdziale 11 rozporządzania z 1933 r. 
(art. 81-88). Zastosowanie znajdowały ponadto ogólne zasady dotyczące sposobu 
redakcji dokumentów notarialnych, zawarte w innych częściach obu wskazanych 
aktów prawnych410. Zarówno austriackie, jak i polskie prawo o notariacie uzna
wało sporządzanie aktów notarialnych za najistotniejszą z czynności powierzo
nych notariuszom411. Na terenie dawnej Galicji dokonanie określonej czynności 
w formie aktu notarialnego było wymogiem wynikającym z przepisów kodeksu 
cywilnego lub ustawy z 25 lipca 1871 r. o potrzebie sporządzania aktów notarial
nych w niektórych czynnościach prawnych412, mogło też wypływać z woli stron. 
Wyraźne stanowiło o tym prawo o notariacie z 1933 r., przewidujące w art. 81, że 
notariusz spisuje akt, gdy strony powinny lub chcą nadać danej czynności znamię 
dokumentu publicznego.

Obie ustawy notarialne sporo uwagi poświęcały kwestiom technicznym zwią
zanym z procesem przygotowywania aktów notarialnych oraz sposobem ich ewi
dencjonowania.

Fakt sporządzenia aktu zawierającego układ małżeński, podobnie jak doko
nania wszelkich innych czynności notarialnych, powinien zostać niezwłocznie 
odnotowany w dzienniku podawczym, czyli repertorjum (§ 112 a. u n.; art. 118 
pr. not.). Księgi notariuszy krakowskich były prowadzone pismem odręcznym, 
z zachowaniem należytej staranności413. W kolejnych rubrykach wpisywano „licz
bę bieżącą sprawy”, która stanowiła zarazem numer ewidencyjny dokumentu 
notarialnego, datę umowy, dane osobowe i miejsce zamieszkania kontrahentów, 
a do 1934 r. również ich stan, tytuł i krótką treść układu małżeńskiego oraz inne 
informacje, dotyczące m.in. pobranych przez notariusza należności i opłat z tytu
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łu sporządzenia umowy (§ 113 a.u.n.; art. 117 § 2 pr. not.). Na gruncie przepisów 
austriackich numeracja repertorjum była ciągła przez cały okres urzędowania no
tariusza. Od 1934 r. księgi obejmowały wykaz czynności sporządzonych w danym 
roku kalendarzowym, a zatem numerację dokumentów każdego roku rozpoczy
nano od nowa (art. 117 § 2 pr. not.). W praktyce zdarzało się jednak, że pojedyncze 
numery były omyłkowo pomijane bądź pod tym samym numerem rejestrowano 
dwa akty. W razie potrzeby ich oznaczenie różnicowano za pomocą dodatkowej 
litery przy numerze.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kontrakt mógł zostać spisany odręcz
nie, na maszynie, a także z wykorzystaniem drukowanych formularzy. Tych ostat
nich nie znała ustawa austriacka, jednak w Galicji były oficjalnie dopuszczone do 
użytku od 1912 r.414 Układy małżeńskie były najczęściej sporządzane maszynowo. 
Mimo że w okresie międzywojennym stosowanie pisma ręcznego szybko zani
kało, nadal zdarzały się umowy spisane w ten sposób. W małżeńskich sprawach 
majątkowych nie wykorzystywano natomiast na większą skalę wspomnianych 
formularzy, zapewne z uwagi na fakt, że dla tego typu kontraktów w ogóle ich nie 
drukowano. Gotowe druki (umowa darowizny) były stosowane w zasadzie wy
łącznie w przypadku niektórych darowizn przedślubnych.

414 D. Malec, Akt notarialny w świetle przepisów..., s. 662.
Zgodnie z § 48 ust. 2 a.u.n. te same zasady dotyczyły pełnomocnictw i innych załączników 

do aktu. Prawo o notariacie z 1933 r. wspomniało o konieczności ponumerowania załączników 
(art. 84 § 2 pr. not.).

416 Np. Wisłocki, R. 3379 (1921); Myciński, R. 31096 (1926); idem, R. 31603 (1926).
1916/35NP' St3rZeWski’ R' 23100 idem- R· 33292 (1925>; Midowicz, R. 15831 (1931); Stąpor

418 Np. Myciński, R. 5438 (1919); idem, R. 6825 (1919).

Akt zawierający kontrakt małżeński należało pisać na oddzielnych arkuszach, 
a w przypadku zapełnienia dwóch lub więcej kart powinny zostać one zszyte, po
numerowane i zaparafowane (§§ 47-48 a.u.n.; art. 86 pr. not.)415. Te same zasady 
obowiązywały w razie konieczności dodania do aktu załączników. Przy małżeń
skich kontraktach majątkowych były to przede wszystkim pełnomocnictwa, o ile 
któryś z kontrahentów wyznaczył zastępcę prawnego416, inwentarze majątkowe417, 
a także tzw. plany sytuacyjne stanowiące wyrys z map katastralnych418.

Zgodnie z § 44 ust. 1 a. u. n. wszystkie dokumenty notarialne, w tym rów
nież akty notarialne, powinny być „pisane wyraźnie, bez skróceń a miejsca próżne 
mają być wypełnione kreskami”. Odpowiedni przepis w tym względzie zawiera
ło także polskie prawo o notariacie (art. 78 § 1 pr. not.). Niedopuszczalne było 
dokonywanie w akcie poprawek poprzez skrobanie lub wywabianie fragmentów 
tekstu (§ 45 ust 1 a.u.n.; art. 78 § 3 pr. not.). Wszelkie zmiany, skreślenia i dopiski 
powinny być wprowadzone w taki sposób, aby można było odczytać pierwotną 
wersję tekstu. Przepisy wymagały wówczas omówienia zamian i poprawek na 
końcu dokumentu. Rozporządzenie z 1933 r. stanowiło dodatkowo, że „wyrazy 
wpisane w miejsce wyrazów wyskrobanych lub wybawionych, wyrazy dopisane 
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lecz nieomówione, uważa się za nienapisane, zaś przekreślenia nieomówione... 
za niedokonane” (art. 78 § 4 pr. not.). Wymóg zachowania przez notariusza szcze
gólnej uwagi przy sporządzaniu aktu notarialnego był zrozumiały. Notariusz rę
czył - jak stanowił § 38 a. u. n. - „za to, że wszystko, co w akcie notaryalnym 
jest wymienione jako dokonane w jego obecności, stało się rzeczywiście w jego 
obecności i w sposób podany”. Ustawodawca ograniczał w ten sposób możliwość 
manipulacji bądź zniekształcenia treści dokumentu. Sankcje przewidziane przez 
obie ustawy za naruszenie powyższych reguł nie były jednak identyczne. Zgod
nie z art. 88 pr. not. akt sporządzony z naruszeniem wspomnianych przepisów 
ex lege tracił charakter dokumentu publicznego. Z kolei prawo austriackie nie 
było w tym względzie tak kategoryczne. W § 46 a.u.n. postanowiono bowiem, że 
„o ile niedokładności dokumentu notaryalnego sprzeciwiające się przepisom (...) 
osłabiają lub niszczą jego wiarygodność całkiem lub częściowo, orzeczenie o tern 
w zdarzających się wypadkach zostawia się sądom”.

W świetle przepisów międzywojennych kontrakty małżeńskie powinny zasad
niczo być sporządzane w języku polskim. W praktyce jednak proces ujednolicania 
zasad stosowania języka urzędowego w notariacie był długotrwały419. Austriacka 
ustawa notarialna była w tej materii dość liberalna. Wprawdzie § 43 a.u.n. usta
nawiał - jako ogólną regułę - obowiązek przygotowywania dokumentów „w ję
zyku krajowym powszechnie w okręgu notaryusza używanym”, lecz rejent mógł 
na mocy § 12 a.u.n. uzyskać upoważnienie do urzędowania w kilku językach uży
wanych na obszarze jego działania. W takim przypadku od wyboru stron zależało, 
w którym z tych języków dokona danej czynności notarialnej. W § 62 a.u.n. spre
cyzowano, że sporządzenie aktu notarialnego w języku innym niż język urzędo
wy w miejscu siedziby notariusza było dopuszczalne na wyraźne żądanie stron, 
o ile notariusz „był ustanowiony dla tego języka jako tłumacz”. Wówczas do aktu 
spisanego w danym języku dołączał samodzielnie sporządzone tłumaczenie jego 
treści na język urzędowy. W sprawach małżeńskich majątkowych w tej podwój
nej roli występowali w kilku przypadkach - jako tłumacze języka niemieckiego - 
m.in. T. Starzewski420, S. Wisłocki421 oraz zastępca notariusza A. Rybiański422. Je
żeli jeden z kontrahentów nie znał języka, w którym miał zostać sporządzony akt 
notarialny, notariusz był zobowiązany do przywołania do aktu właściwego tłu
macza (§ 63 a.u.n.), co jednak zdarzało się sporadycznie423. Wymóg ten nie rnusiał 
być spełniony jedynie w sytuacji, gdy zarówno notariusz, jak i świadkowie bądź 
zastępujący ich drugi rejent znali biegle język, którym posługiwała się osoba bę
dąca stroną kontraktu. Przepisy ustawy austriackiej umożliwiające notariuszom 

419 Por. D. M a 1 e c, Notariat Drugiej Rzeczypospolitej, s. 71 i nast.
420 Starzewski, R. 25495 (1921).
421 Wisłocki, R. 3782 (1921); idem, R. 11646/11646a (1924).
422 Starzewski [Rybiański], R. 16647 (1919).
423 Zob. np. Midowicz [Mietelski], R. 17545 (1932) - do aktu został przywołany zaprzysiężony 

tłumacz j. francuskiego, 1. Rapaport. Podobnie: Stein, R. 11590 (1931) - w tym wypadku tłumaczem 
j. francuskiego był K. Bobrzyński.
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urzędowanie w języku innym niż polski zostały utrzymane przez dekret z 8 lutego 
1919 r. w przedmiocie zmian w urządzeniach wymiaru sprawiedliwości w b. zabo
rze austrjackim424 425. W byłej Galicji dopiero na mocy ustawy z 31 lipca 1924 r. o ję
zyku urzędowania sądów, urzędów prokuratorskich i notarjatu423 wprowadzono 
język polski jako urzędowy (art. 1 w zw. z art. 7). W praktyce jednak nowe przepisy 
nie zawsze były przestrzegane i nadal zdarzały się przypadki sporządzania kon
traktów małżeńskich równolegle w językach polskim i niemieckim426.

424 Dz. Pr. P. P. nr 15, poz. 200.
425 Dz. U. nr 78, poz. 757.
4“ Np. Starzewski, R. 40521 (1930); Wisłocki, R. 40212 (1931).

Wyjątek od tej zasady dotyczył oświadczeń testatora składanych w ramach rozporządzenia 
ostatniej woli, jeżeli nie władał on językiem polskim, a notariusz znał język testatora. W takim przy
padku do aktu należało dołączyć przekład na język polski (art. 68 § 1 pr. not.).

D. M a 1 e c, Akt notarialny w świetle przepisów..., s. 661.

Prawo o notariacie z 1933 r. przewidywało, że wszystkie czynności notarialne 
miały być, co do zasady, sporządzane w języku polskim jako urzędowym (art. 4 
§ 1 pr. not.), zaś na żądanie strony notariusz mógł „dołączyć do tekstu polskiego 
przekład na język obcy”, o ile nim władał (art. 68 § 2 pr. not.)427. W przypadku gdy 
strona umowy nie znała języka polskiego i do aktu nie był dołączony przekład 
na inny, znany jej język, notariusz był zobowiązany przetłumaczyć akt ustnie lub 
przywołać tłumacza (art. 73 pr. not.).

Wprowadzenie w Krakowie - w związku z powstaniem w 1939 r. General
nego Gubernatorstwa - języka niemieckiego jako urzędowego nie miało wpły
wu na praktykę notarialną w zakresie prawa majątkowego małżeńskiego. Tak jak 
dotychczas, kontrakty majątkowe były sporządzane niemal wyłącznie w języku 
polskim.

Przystępując do sporządzania układu małżeńskiego, notariusz powinien 
upewnić się o zamiarze i zdolności stron do dokonania tej czynności notarialnej, 
a także udzielić im, na ich wyraźne żądanie, a jeżeli uznawał to za niezbędne, 
także z własnej inicjatywy, wszelkich potrzebnych objaśnień dotyczących stro
ny prawnej aktu (§ 52 a.u.n.; art. 83 § 2 pr. not.). Ustawa austriacka nakładała 
dodatkowo na notariusza obowiązek pouczenia stron o wszelkich niejasnych, 
dwuznacznych bądź bezskutecznych, w świetle obowiązującego prawa, postano
wieniach, o ile strony zamierzały takowe wprowadzić do aktu. Jeżeli mimo tego 
strony niezmiennie obstawały przy określonych warunkach umowy, rejent powi
nien je pozostawić w akcie, czyniąc wzmiankę o zwróceniu stronom stosownej 
uwagi (§ 53 a.u.n.). Przepis ten był wyrazem zasady bezstronności notariusza jako 
funkcjonariusza publicznego. Nie mógł on ingerować w treść danej czynności ani 
też doradzać kontrahentom co do tego, czy projektowana umowa jest dla nich 
korzystna i czy powinni ją w ogóle zawierać428. W praktyce notariusze sporadycz
nie „interweniowali” przy sporządzaniu umów majątkowych. Ich pouczenia do- 

z reguły nieuregulowanej sytuacji prawnej nieruchomości, która miała 
być przedmiotem darowizny, lub innych przysporzeń przedmałżeńskich. Z kolei 
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przy kontraktach dziedziczenia informowali małżonków o ograniczeniach doty
czących swobody dysponowania majątkiem mortis causa.

Niezbędne elementy składowe umowy małżeńskiej jako aktu notarialnego 
zostały wyliczone w § 68 a.u.n. Należały do nich: 1) miejsce i kolejno rok, mie
siąc i dzień jego sporządzania; 2) imię, nazwisko i miejsce urzędowania notariu
sza, a także takie same dane drugiego notariusza, jeżeli brał on udział w sporzą
dzaniu aktu429; 3) dane kontrahentów, świadków i tłumaczy przywołanych do 
aktu; 4) stwierdzenie notariusza, że zna osobiście strony przystępujące do aktu 
lub też oznaczenie sposobu potwierdzenia ich tożsamości; 5) treść czynności 
prawnej z odwołaniem się do pełnomocnictw i innych niezbędnych załączni
ków; 6) stwierdzenie przy końcu, że akt został odczytany i przyjęty przez strony; 
7) podpisy stron i osób przywołanych do aktu oraz 8) podpis i pieczęć notariusza 
(w określonych przypadkach dwóch notariuszy). Pominięcie któregoś ze wskaza
nych powyżej elementów pozbawiało akt notarialny mocy dokumentu publicz
nego. Ustawa austriacka wskazywała także, że notariusz powinien w treści aktu 
uczynić wzmiankę na temat stanu społecznego i miejsca zamieszkania stron, 
względnie innych osób przywołanych do aktu, „zwłaszcza wtedy, gdy okazuje się 
potrzebnem do bliższego oznaczenia osoby” (§ 68 in fne a.u.n.). Uchybienie temu 
przepisowi nie wpływało jednak w żaden sposób na moc prawną aktu.

425 Możliwość przyzwania dwóch notariuszy do sporządzenia dokumentu notarialnego prze
widywał §51 a.u.n. Drugi notariusz mógł m.in. zastępować dwóch świadków, jeżeli dana czynność 
musiała być dokonana w ich obecności (§ 56 a.u.n.). Sytuacja ta nie miała jednak miejsca przy spo
rządzaniu umów małżeńskich.

430 D. M a 1 e c, Akt notarialny w świetle przepisów..., s. 661.
431 Por. pkt 3 niniejszego rozdziału.

Rozporządzenie z 1933 r. w sposób zbliżony określało w art. 84 § 1 obliga
toryjne części składowe aktu notarialnego. Różnice dotyczyły kilku elementów. 
Ustawodawca sprecyzował w pkt 1 tego przepisu rzecz oczywistą, a mianowicie, 
że w razie potrzeby lub na wniosek strony notariusz powinien dopisać do dat)' 
również dokładną godzinę sporządzenia aktu. W świetle pr. not. akt powinien 
zawierać także stwierdzenie faktów, które zaszły przy jego spisywaniu, jeżeli z ta
kim żądaniem wystąpiła jedna ze stron (pkt 6). Nie było natomiast wymagane, 
w odróżnieniu od przepisów austriackich, aby akt został opatrzony pieczęcią no
tariusza, mimo że wymóg ten obowiązywał dla wypisów i odpisów wierzytelnych 
z akt notarialnych (art. 91, 92 § 2 pr. o not)430.

Poszczególne elementy składowe kontraktu małżeńskiego pozwalały wyróż
nić jego kilka odrębnych części redakcyjnych.

Wstępna część aktu, czyli komparycja, składała się z nagłówka wraz tytułem, 
datą i miejscem sporządzenia aktu, imieniem i nazwiskiem oraz siedzibą notariu
sza, a także danymi kontrahentów oraz ewentualnie innych osób obecnych przy 
sporządzaniu umowy.

Praktyka związana z tytułowaniem kontraktów małżeńskich była zróżnico
wana w zależności od typu umowy431. Wpływ na nią miało kilka czynników: nie
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spójność terminologii ustawowej dotyczącej instytucji małżeńskich umów ma
jątkowych, zwłaszcza w prawie austriackim, przyzwyczajenia i nawyki notariuszy 
w zakresie stosowania określonych sformułowań i tytułów, panujące zwyczaje 
małżeńskie czy w końcu brak ujednoliconej formuły samego aktu notarialne
go432. Podejmowane w latach międzywojennych próby ustalenia spójnej metody 
określania czynności prawnych stanowiących treść aktu, których wynikiem były 
m.in. wytyczne opracowane podczas 111 Konferencji Prezesów i Wiceprezesów 
Rad Notarialnych w 1934 r.433, nie przyniosły spodziewanych efektów na gruncie 
praktyki notarialnej w sprawach małżeńskich majątkowych. Notariusze krakow
scy często nie respektowali postulatu używania wyłącznie nazewnictwa kodekso
wego przy tytułowaniu kontraktów ani też skrupulatnego oznaczania w schema
cie aktu wszystkich istotnych czynności prawnych nim objętych.

432 Zob. D. M a 1 e c, Akt notarialny w świetle przepisów..., s. 663 i nast. Por. także S. S t e i n, Ujed
nolicenie formy początku i końca aktu notarialnego, „Przegląd Notarialny” 1936, nr 13-14, s. 9.

D. Malec, Akt notarialny w świetle przepisów..., s. 663.
Wykładnia odpowiednich przepisów prawa o notariacie z 1933 r. wzbudzała kontrowersje 

w doktrynie. Ich interpretacją zajmowała się również ówczesna judykatura. Sąd Najwyższy stwier
dził w uchwale z 3 kwietnia 1937 r., że zakaz posługiwania się w akcie notarialnym skrótami nie 
dotyczy skrótów powszechnie znanych i przyjętych, a ponadto uznał, że przepis art. 78 § 2 pr. not. 
dotyczący zasad zapisywania w akcie dat i cyfr nakłada na notariusza obowiązek ich zapisywania 
słownie, jeżeli wchodzą w zakres czynności prawnej objętej aktem i są przytoczone po raz pierwszy, 

arazem przyjął, że wyliczenie w powołanym przepisie wyjątków od tej zasady ma jedynie charakter 
przykładowy. Szerzej na temat uzasadnienia przytoczonego orzeczenia zob. ibidem, s. 666 i nast.

Z pozostałymi informacjami, które powinny znaleźć się w komparycji aktu, 
wiązały się także pewne wymogi ustawowe. W szczególności data sporządzenia 
układu, tak jak i inne cyfry użyte w jego treści, musiała - przy pierwszym przyto
czeniu - zostać zapisana słownie (§ 44 ust. 2 a.u.n., art. 78 § 2 pr. not.). Przepisy 
obu ustaw wprowadzały jednak pewne wyjątki od tej reguły: zapis słowny mógł 
być pominięty m.in. w przypadku numerów katastralnych, ksiąg gruntowych (hi
potecznych), cyfr podawanych w ramach inwentarzy majątkowych, działów spad
kowych, obliczeń cen kupna i innych rachunków, z zastrzeżeniem, że ostateczne 
liczby i sumy powinny być wyrażone również słownie434.

Miejscem zawarcia umowy małżeńskiej była zazwyczaj siedziba notariusza, 
a zatem jego biuro notarialne w Krakowie. W zupełnie pojedynczych przypad
kach rejent udawał się do kontrahentów i tam spisywał akt notarialny. Warto na 
marginesie również zauważyć, że przez kilka tygodni po odzyskaniu niepodle
głości, do połowy stycznia 1919 r., utrzymywała się praktyka wskazywania - jako 
miejsca sporządzenia dokumentu - Wielkiego Księstwa Krakowskiego, a nie pań
stwa polskiego.

Najciekawszą częścią komparycji, z punktu widzenia analizy praktyki w mał
żeńskich sprawach majątkowych, stanowią dane kontrahentów. Pod rządami 
ustawy notarialnej z 1871 r. powszechnym zwyczajem było wskazywanie w kontr
akcie nie tylko imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania bądź pochodzenia każdej 
ze stron, ale również ich stanu, co pozwala - przynajmniej w pewnym zakresie - 
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na dokonanie oceny socjologicznej zachowanego materiału. Szczegółowość tych 
danych była różna. Notariusz z reguły wskazywał pochodzenie, względnie zawód 
jednego lub obojga narzeczonych czy małżonków433 * 435. Znacznie rzadziej pojawiały 
się informacje dotyczące wieku kontrahentów, ich stażu małżeńskiego czy rodzi
ców. Niestety w związku z tym, że nowe prawo notarialne nie wymagało już od 
rejentów umieszczania informacji o stanie kontrahentów w treści aktu, praktyka 
ta zanikła po 1933 r.

433 Dość często jednak poprzestawał na ogólnym stwierdzeniu, że kontrahentem jest „prywat- 
ny”/„prywatna”.

436 Jednak wynikające z tego przepisu ograniczenie w okresie międzywojennym już nie obowią
zywało - zgodnie z 1 Nowelą do ABGB kobiety uzyskały prawo do pełnienia roli świadka m.in. pn)
aktach notarialnych (§ 3).

437 Ponadto obie ustawy przewidywały listę przeszkód dyskwalifikujących daną osobę od peł
nienia roli świadka przy akcie notarialnym, por. § 57 a.u.n. oraz art. 71 § 2, 3 pr. not.

438 Zob. rozdz. VII.

Z określeniem stron umowy wiązała się także konieczność dodania w kompa- 
rycji formuły wskazującej sposób stwierdzenia ich tożsamości. Obie ustawy przyj
mowały, że notariusz powinien osobiście znać kontrahentów lub w odpowiedni 
sposób stwierdzić ich tożsamość (§ 55 a.u.n.; art. 69 § 1 pr. not.), jeżeli dana osoba 
nie była rejentowi znana z imienia i nazwiska, jej tożsamość należało potwierdzić 
z pomocą dwóch znających ją świadków, a na gruncie prawa austriackiego ewen
tualnie także zastępującego świadków drugiego notariusza. Od 1934 r. tożsamość 
można było stwierdzić również na podstawie dowodu osobistego lub innego do
kumentu (art. 69 § 2 pr. not.). Stosownie do § 57 a.u.n. świadkiem mógł być wyłącz
nie co najmniej 20-letni mężczyzna, którego notariusz osobiście znał lub którego 
tożsamość potwierdził w analogiczny sposób436. Prawo z 1933 r. przewidywało, 
że świadek powinien być osobą pełnoletnią, umiejącą czytać i pisać po polsku, 
a także korzystającą z pełni praw cywilnych i obywatelskich (art. 71 § 1 pr. not.)43'. 
W przypadku niektórych rodzajów czynności objętych aktem notarialnym usta
wa austriacka wymagała obligatoryjnej obecności dwóch świadków - w zakresie 
małżeńskich umów majątkowych wymóg ten dotyczył jedynie kontraktów dzie
dziczenia438. Świadkowie musieli asystować także przy sporządzaniu aktu nota
rialnego, którego stroną była osoba nieznająca języka, w którym akt był pisany, 
lub niewidoma, głucha bądź niema (§ 56 a.u.n.). Ten ostatni wymóg przewidział 
polski ustawodawca w art. 70 pr. not.

Na drugą część aktu składała się jego zasadnicza treść, a zatem osnowa spraw)' 
(§ 68 a.u.n.), obejmująca „oświadczenia stron z powołaniem się w razie potrzeby 
na dołączone do aktu dokumenty” (art. 84 § 1 pkt 5 pr. not.). Charakter i liczba 
klauzul umownych były ściśle uzależnione od typu umowy małżeńskiej. Niektóre 
elementy osnowy były jednak stałe niezależnie od treści danego aktu. Należało 
do nich m.in. rozstrzygnięcie o tym, która ze stron poniesie koszty sporządzenia 
aktu notarialnego. Do najobszerniejszych kontraktów należały układy sporządza
ne przez klientelę wiejską, przede wszystkim z uwagi na rozległy zakres regulacji 
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stosunków majątkowych, dotyczących zazwyczaj nie tylko małżonków, ale także 
pozostałych członków obu rodzin. W zasadzie każdy notariusz konstruował tę 
część kontraktu według własnego wzorca, dlatego wewnętrzny układ aktu obej
mującego ten sam rodzaj umowy często różnił się w zależności od kancelarii, 
w której akt ten został sporządzony.

W większości przypadków osnowa aktu była zredagowana w sposób uporząd
kowany i logiczny. Przy formułowaniu postanowień umowy notariusze z reguły 
stosowali zasady techniki legislacyjnej. Poszczególne klauzule były pogrupowane 
w osobne jednostki: artykuły, paragrafy lub ustępy. Do rzadkości należały kontrak
ty pisane jednym ciągiem, bez wewnętrznego podziału redakcyjnego. Niekiedy 
układ wewnętrzny aktu i sposób zapisu jego postanowień pokazuje, że treść obję
tych nim czynności była kształtowana na bieżąco, a pewne elementy usuwano lub 
dodawano w ostatniej chwili przy nadawaniu umowie jej ostatecznego brzmie
nia. Analiza sposobu redakcji kontraktu sugeruje, że w niektórych przypadkach 
zasadnicza treść umowy mogła nie być sporządzana przez notariusza, lecz przez 
wynajętych uprzednio przez kontrahentów adwokatów439. Świadczą o tym m.in. 
różnice w stylu, odmienny krój czcionki maszynowej komparycji i osnowy aktu, 
układ graficzny dokumentu, w którym pozostawiono jedynie miejsce do uzupeł
nienia niezbędnych elementów aktu notarialnego itd.

Por. np. Karpiński, R. 334 (1919); Lipiński, R. 5949 (1919); Stein, R. 7569 (1928).

Przy redagowaniu umowy notariusz powinien kierować się wytycznymi usta
wy, zgodnie z którymi język aktu powinien cechować się jasnością i przejrzysto
ścią (art. 83 § 1 pr. not.). W zdecydowanej większości małżeńskie umowy majątko
we sporządzane przez rejentów krakowskich były przykładem dobrego kunsztu 
zawodowego. Drobne błędy czy niezbyt fortunne sformułowania występowały 
stosunkowo rzadko i z reguły bez większej szkody dla całości dokumentu.

Zakończenie umowy zawierało niezbędne formuły dotyczące odczytania, 
przyjęcia i podpisania aktu notarialnego przez kontrahentów i notariusza. W przy
padku gdy osoby biorące udział w czynności notarialnej nie umiały lub nie mogły 
złożyć wymaganego podpisu, składały na dokumencie tuszowy odcisk palca, zaś 
świadek wpisywał obok imię i nazwisko tej osoby (art. 75 § 1 pr. not.). W przepi
sach austriackich była mowa ogólnie o „położeniu znaku ręki” (§ 68 a.u.n.), co 
w praktyce oznaczało postawienie „krzyżyka”. Ten sposób zatwierdzenia umowy 
małżeńskiej zdarzał się często wśród klienteli wiejskiej, a zwłaszcza wśród rodzi
ców narzeczonych, jeżeli w trakcie sporządzania umowy dokonano przekreśleń 
lub poprawek, modyfikacje te były omawiane przez notariusza na końcu umowy, 
przed podpisami stron i osób przywołanych do aktu.

W tej części aktu umieszczano również informacje dotyczące kosztów: wy
sokości wynagrodzenia i pobranych przez rejenta podatków z tytułu dokonanej 
czynności prawnej. Obowiązek wymienienia tych danych wynikał z przepisów 
obu ustaw (§ 178 a.u.n.; art. 80 pr. not.), lecz z powodu jego niedopełnienia akt 
notarialny nie tracił mocy dokumentu publicznego.

439
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3. Terminologia notarialna stosowana względem małżeńskich 
umów majątkowych

Praktyka notariuszy krakowskich w zakresie tytułowania kontraktów regulu
jących relacje majątkowe małżonków odpowiadała, w ogólnej mierze, językowi 
prawnemu używanemu w obowiązującym ówcześnie ustawodawstwie.

W przypadku kontraktów zawieranych na czas trwania małżeństwa najczę
ściej spotykane w aktach określenia nawiązują do przyjętego na gruncie kodeksu 
austriackiego terminu Ehepakt (§ 1217)440. Można do nich zaliczyć następujące ty
tuły nadawane kontraktom objętym aktami notarialnymi: „kontrakt małżeński”, 
„umowa małżeńska”, „układ małżeński”, „majątkowy układ małżeński”, „umowa 
małżeńska majątkowa”, a także występujące w pojedynczych przypadkach ich 
zmodyfikowane formy, jak np. „pakta małżeńskie”441, „akt ślubny”442 czy „umo
wa małżeńska co do majątku”443. Powyższe sposoby oznaczania umowy małżeń
skiej proponował także j. Schimkowsky w swym wyborze wzorów aktów nota
rialnych444.

440 O problemach związanych z jego przekładem na język polski zob. uwagi w rozdz. 11, pkt 1.
44' Wisłocki, R. 16890(1926).
442 Starzewski, R. 20691 (1920). Podobnie: Myciński, R. 15648 (1921) - „kontrakt ślubny”; Wis

łocki, R. 10575 (1924) - „akt małżeński”; Rotter, R. 2487/34 - „akt ślubu” (ostatnie dwa tytuły uznać 
należy za niezbyt fortunne w odniesieniu do kontraktu majątkowego).

443 Midowicz [Mietelski], R. 17545 (1932).
444 ). Schimkowsky, Formularien für Verträge und für Eingaben im nicht streiten Verfahren. 

Ein Handbuch für Advokaten und Notare, Aufl. 2, Wien 1912, s. 73 i nast. (wzory nr 66 i nast.). Au
tor używał, jako tytułu aktu, terminu kodeksowego, proponując dla porządku sprecyzowanie jego 
treści w nawiasie.

445 Piela, R. 9481; podobnie: Mleczko, R. 746/35.
446 Np. Lipiński, R. 6085 (1919); Pajor, R. 703 (1932).
447 Np. Piela, R. 5398 (1920); Starzewski, R. 29264 (1922); Reaubourg, R. 1170 (1931); Stąpor, 

R. 259/41.
448 Np. Piela, R. 5852 (1920); Gerlach, R. 293 (1922); Midowicz, R. 2904 (1926); Stein, R. 5386 

(1926).
449 Np. „akt ustanowienia posagu” (Myciński, R. 7235 (1919); Rotter, R. 2861/35; Jabłoń

ski, R. 1233/38), „umowa posagowa” (Wisłocki, R. 245 (1920); Stein, R. 7889 (1928); Ryblewski, 
R. 305/38), „umowa o posag” (Jabłoński, R. 217/36), „akt potwierdzenia odbioru posagu” (Starzew
ski [Rybiański], R. 39477 (1929)), „odbiór posagu” (Piela, R. 4365 (1919); Stein, R. 1322 (1932)),
„darowizna posagowa” (Rotter, R. 2963/35).

Trzeba jednak zauważyć, że mimo wielu typów układów małżeńskich prze
widzianych w § 1217 ABGB, a także zróżnicowanych problemów o charakterze 
majątkowym, które mogły być ich przedmiotem, notariusze krakowscy spora
dycznie precyzowali w tytule treść danego aktu. Do nietypowych należały zatem 
tytuły takie jak „kontrakt wspólności małżeńskiej”, nadany umowie z 3 stycznia 
1925 r.445 Wyjątkiem od tej zasady były kontrakty sporządzane w związku z przy
rzeczeniem lub wręczeniem posagu. W tych przypadkach - choć nie było to bez
względną regułą - umowę określano mianem „kontraktu posagowego”446, „aktu 
posagowego”447, „zapisu posagu”448 lub w inny, zbliżony sposób449 *. Zdarzały się 
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również sytuacje odwrotne, w których - mimo sporządzania de facto umowy 
małżeńskiej - rejent nadawał aktowi tytuł ogólny, zwykle po prostu „kontrakt”, 
nieodpowiadający szczególnemu charakterowi umowy i w żaden sposób niena- 
wiązujący do jego treści450.

4>0 Np. Midowicz, R. 11762 (1930); Starzewski [Rybiański], R. 41075 (1930).
4>l Np. Starzewski, R. 16841 (1919); idem, R. 21449 (1920); Gabański, R. 751 (1925); Pajor, 

R· 1123/36; Stein, R. 189/36; Mleczko, R. 917/39; Sommer, R. 336/40.
452 Np. „umowa małżeńska ze wzajemnym kontraktem dziedziczenia i testamentem” (Wisłoc

ki, R. 5042 (1922)); „kontrakt małżeński i darowizna na wypadek śmierci” (idem, R. 14426 (1925)); 
„umowa małżeńska i testament” (Szymanowicz, R. 593/40).

453 Np. Reaubourg, R. 859 (1931); Pajor, R. 1178 (1932);; idem, [Łoziński], R. 1699/36; Duni
kowski, R. 1434/34. Scharfenstein, R. 437/41; Mleczko, R. 556/41.

454 Np. Starzewski, R. 33436 (1925); Midowicz, R. 18409 (1933); idem, R. 19960 (1933); Stą- 
Por, R. 1916/35; Czuchajowski [Mietelski], R. 1863/37; Pajor, R. 388/38; Dunikowski, R. 2502/38.

Np. Wisłocki, R. 9302 (1923) - „umowa o ustanowienie posagu”, będąca w rzeczywistości 
aktem wyposażenia; podobnie: idem, R. 18739 (1926).

Np. Midowicz, R. 2569 (1926) - „akt wyposażenia”, będący w istocie umową posagową; Sta
rzewski, R. 40521 (1930) - „oświadczenie”, będące w istocie układem majątkowym małżeńskim.

Praktyka krakowska niekonsekwetnie rozróżniała ponadto, za pomocą okre
ślenia aktu, kontrakty zawarte przez narzeczonych od umów sporządzonych już 
w trakcie małżeństwa. W odniesieniu do tych pierwszych stosowano niekiedy ter
min „kontrakt przedmałżeński” lub „przedślubny”451, lecz nie było to powszechnie 
przyjęte wśród ówcześnie urzędujących rejentów.

W przypadku połączenia w jednym akcie notarialnym układu małżeńskiego 
na czas trwania małżeństwa z inną umową bądź czynnością jego tytuł zawierał na 
ogół obie nazwy452.

Na osobną wzmiankę zasługuje sposób tytułowania umów małżeńskich spo
rządzanych przez notariuszy w oparciu o przepisy obowiązujące w dawnym Kró
lestwie Polskim. W stosunku do tych aktów używano dość konsekwentnie formy 
„intercyza”453 bądź „intercyza przedślubna”454. Przypomnijmy, że mimo iż nie był 
to termin stricte ustawowy, był on powszechnie akceptowany przez doktrynę.

Warto zwrócić również uwagę, że nie zawsze tytuł nadany umowie przez no
tariusza był prawidłowy i zgodny z zawartością aktu. Można wskazać w tym kon
tekście dwie grupy kontraktów. Do pierwszej należały te akty, które wbrew swej 
treści zostały określone przez rejenta w sposób sugerujący, że chodzi o małżeń
ski układ majątkowy w rozumieniu § 1217 ABGB455. Drugą grupę stanowiły akty 
oznaczone inaczej, lecz będące w rzeczywistości wspomnianymi kontraktami456.

Darowizny przedmałżeńskie w zdecydowanej większości przypadków były 
określane w krakowskich aktach notarialnych mianem „darowizn przedślub
nych”, „darowizn przedmałżeńskich”, „darowizn pod warunkiem małżeństwa”, 
„aktów darowizny przedślubnej” bądź „kontraktów darowizny przedślubnej”. Po
wszechnie używano również ogólnych tytułów, np. „kontrakt przedślubny” bądź 
„akt przedślubny”, które były stosowane przez notariuszy krakowskich nie tyl
ko względem aktów obejmujących darowiny przedślubne, ale także w wypadku 
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innych małżeńskich umów majątkowych. Sporadycznie zdarzały się w praktyce 
jeszcze inne terminy, zwłaszcza w przypadkach gdy akt - obok darowizny - obej
mował również inne czynności (umowy), m.in. „kontrakt przedślubny z daro
wizną”457, „zapis przedślubny i akt darowizny”458, „darowizna przedślubna i po
życzka”459, „kontrakt działu i darowizna przedślubna”460, „kontrakt przedślubny, 
kupna-sprzedaży i zapis”461, „kontrakt przedślubny, darowizny i zamiany”462, „da
rowizna przedślubna wraz z deklaracją”463, „kontrakt przedślubny wraz z ustęp
stwem i układem spadkowym”464 itp. Trzeba zwrócić ponadto uwagę, że część ak
tów tytułowano w sposób zbyt ogólny (zwłaszcza „darowizna”, „akt darowizny”), 
który nie wskazywał na przedmałżeński charakter objętych nimi postanowień.

457 Np. Myciński, R. 3673 (1919); Piela, R. 10187 (1925); idem, R. 16324 (1931).
458 Karpiński, R. 1196(1919).
459 Jabłoński, R. 431/37.
460 Dunikowski, R. 1478 (1933).
461 Dunikowski, R. 1266 (1933).
462 Piela, R. 13130(1928).
463 Ryblewski, R. 687/37.
464 Piela, R. 9944 (1925).
465 J. Schimkowsky, op. cit., s. 153-154, Nr. 133.
466 Np. Starzewski, R. 17529 (1919); Jabłoński, R. 481 (1933); Wisłocki, R. 32 (1920) - „umowa 

separacyjna”, tak samo m.in. Pajor, R. 1599 (1932).
467 Stein, R. 9024 (1929).
468 Np. Stąpor, R. 1940/43; Dunikowski, R. 1732/35 - „układ majątkowy”.
469 Np. Myciński, R. 22076 (1923); idem, R. 31603 (1926) - „układ małżeński”, tak samo 

m.in. Wisłocki, R. 6967 (1922); Dunikowski [Turek], R. 275/41 - „umowa małżeńska”.
470 Np. Wisłocki, R. 42516 (1932); Czuchajowski, R. 121/36; Rotter, R. 2305/34 - „układ ali

mentacyjny”.

W przypadku kolejnej grupy małżeńskich umów majątkowych występujących 
w krakowskiej praktyce, sporządzanych w związku z toczącym się postępowa
niem sądowym o separację, rozwód lub unieważnienie związku małżeńskiego 
bądź poprzedzających wniosek małżonków w tym zakresie, terminologia sto
sowana przez notariuszy przy ich tytułowaniu cechowała się pewną dowolno
ścią. Wynikało to zapewne z braku wyczerpującej regulacji ustawowej dotyczącej 
umów tego rodzaju. Również ]. Schimkowsky w swoim podręczniku podającym 
wzorce aktów na użytek praktyki notarialnej ograniczył się jedynie do zapropo
nowania określenia Vertrag über Ehescheidung und Alimentationsleistung („Umowa 
o separację i alimenty”) dla kontraktów zawieranych w związku z rozdziałem od 
stołu i łoża, pomijając całkowicie układy majątkowe na wypadek rozwodu lub 
unieważnienia małżeństwa465.

W związku z tym w praktyce krakowskiej powszechne było używanie tytu
łów ogólnych, wręcz zdawkowych, jak np. „układ”, „umowa” czy „akt”. Czasami 
były one połączone z odpowiednim określeniem precyzującym charakter i rodzaj 
czynności prawnej objętej danym aktem notarialnym, np. „układ separacyjny”466, 
„układ wzajemny”467, „umowa majątkowa”468, „kontrakt małżeński”469, „umowa 
alimentacyjna”470 itd. Rzadziej akty te tytułowano z większą starannością, precy
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zując ich zasadniczą treść, co - należy przypomnieć - było rekomendowane przez 
Konferencję Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych z 1934 r.471 Do takich 
bardziej precyzyjnych określeń należały m.in. terminy: „umowa o dobrowolny 
rozdział od stołu i łoża”472, „układ z powodu zamierzonego rozdziału społeczno
ści małżeńskiej”473, „umowa o separację i alimenta”474, „układ małżeński na wypa
dek rozwodu”475 *. Niektóre kontrakty zostały wreszcie określone mianem „ugó- 
d”47ć. W kilku innych przypadkach przy okazji separacji lub rozwodu sporządzono 
„akty wyposażenia”477, a nawet „darowizny”478.

4.1 D. Malec, Akt notarialny..., s. 664.
472 Lipiński, R. 5949 (1919); Gerlach, R. 584 (1923).
473 Stąpor, R. 119/34.
474 Sommer, R. 898/42.
475 Starzewski, R. 25966 (1921); idem, R. 31815 (1924).
4 6 Np. Lipiński, R. 5709 (1919) - „ugoda separacyjna”; Wisłocki, R. 3543 (1921) - „ugoda mał

żeńska’; Myciński, R. 49230 (1930); Szymanowicz, R. 448/43; Stein, R. 549/44.
477 Stąpor, R. 3436/38; idem, R. 1688/39.
478 Wisłocki, R. 47544 (1933).
479 Np. Myciński, R. 11015 (1920), idem, R. 13848 (1921); Wisłocki, R. 1854 (1921), idem, 

R· 11646(1924).
480 Pajor [Łoziński], R. 1711/36.
481 Wisłocki, R. 13706 (1925); Czuchajowski, R. 115/38.
4.2 Np. Wisłocki, R. 7613 (1923); Krzyżanowski, R. 796/45; Stąpor, R. 945/46.
483 Np. Wisłocki, R. 5404 (1922); Midowicz, R. 7023 (1928).
484 Tak: Karpiński, R. 2630 (1919); Wisłocki, R. 5042 (1922); Stąpor, R. 5687/46; podobnie zaś 

m in. Szymanowicz, R. 593/40 („umowa małżeńska i testament”); Jabłoński, R. 1273/34 („umowa 
małżeńska i spadkowa”).

483 Np. Wisłocki, R. 17149 (1926): notariusz pominął w tytule kontrakt dziedziczenia, który 
był objęty tym aktem.

W odniesieniu do aktów notarialnych zawierających umowy dziedziczenia 
krakowscy rejenci trzymali się ściśle terminologii ustawowej. Kodeks austriacki 
operował pojęciem Erbvertrag (§ 1249 ABGB), a zatem akty notarialne nazywano 
konsekwentnie: „umowami” lub „kontraktami dziedziczenia”479, względnie „umo
wami o dziedziczenie”480. Jeżeli obok takiej umowy sporządzano także testament, 
z reguły notariusz precyzował treść aktu przez użycie tytułu określającego cha
rakter obu objętych nim czynności, np. „kontrakt dziedziczenia i rozporządzenie 
ostatniej woli”481 lub „kontrakt dziedziczenia i testament”482. Mniej jednolita była 
praktyka w przypadkach, w których w tym samym akcie obok kontraktu dzie
dziczenia umieszczano także inne postanowienia dotyczące stosunków mająt
kowych małżonków. Akty były wówczas określane albo ogólniej jako „kontrakty 
małżeńskie”483, albo też bardziej precyzyjnie, np. „umowa małżeńska ze wzajem
nym kontraktem dziedziczenia i testamentem”484. Także w takich przypadkach 
tytuł nadany przez notariusza nie zawsze w pełni odpowiadał treści aktu485.
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4. Analiza statystyczno-socjologiczna krakowskiej praktyki 
notarialnej w zakresie małżeńskich umów majątkowych

Analiza statystyczno-socjologiczna praktyki notarialnej w zakresie małżeńskich 
umów majątkowych umożliwia podjęcie próby odpowiedzi na kilka istotnych py
tań dotyczących problemu częstotliwości zawierania tych kontraktów, ich pod
stawowych typów i znaczenia w obrocie prawnym oraz profilu socjologicznego 
kontrahentów.

W okresie od 1 stycznia 1919 r. do 31 grudnia 1946 r. sporządzono w Krako
wie 1697 umów pozostających w związku z planowanym lub istniejącym małżeń
stwem486.

‘,66 Na potrzeby analizy statystycznej pominięte zostały 23 kontrakty sporządzone międzj 
11 listopada a 31 grudnia 1918 r. Jest to znikoma wobec ogółu zgromadzonych umów liczba, a jej 
uwzględnienie zakłóciłoby proces analizy, bo wymagałoby albo uwzględnienia wszystkich urno" 
sporządzonych w Krakowie w 1918 roku (a więc w dużej części jeszcze w okresie trwania 1 wojn) 
światowej), albo porównywania praktyki obejmującej lata późniejsze z niepełnymi, bo niespehu 
dwumiesięcznymi, danymi z tego roku.

Stosunek ilościowy układów zawartych w trzech podokresach, które nale
ży wyodrębnić, tj. w latach międzywojennych (1 stycznia 1919-31 sierpnia 1939), 
wojny i okupacji niemieckiej (1 września 1939-18 stycznia 1945) i powojennych 
(18 stycznia 1945-30 września 1946), ilustruje poniższy diagram:

Diagram 1. Stosunek ilościowy małżeńskich umów majątkowych w latach 1919-1946

Zdecydowana większość kontraktów (1587) pochodzi z dwudziestolecia mię
dzywojennego. W czasie 11 wojny światowej sporządzono 73 umowy, zaś w ciągu 
dwóch lat po jej zakończeniu - 37 układów.

Na zamieszczonym poniżej diagramie ukazano trend roczny w badanym 
okresie.
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W okresie międzywojennym nie było stałej tendencji w zakresie liczby zawiera
nych kontraktów. Pomijając rekordowy pod tym względem rok 1919, z którego 
pochodzi aż 150 umów, zauważyć można, że w pozostałych latach trend cechował 
się wyraźną zmiennością. Do 1923 r. liczba umów systematycznie spadała, aby 
następnie na przemian rosnąć lub maleć, przy dużej rozpiętości wyniku w po
równaniu rok do roku - największa różnica wynosi 31 aktów dla 1932 i 1933 r. Od 
1936 r. powrócił wyraźny trend spadkowy, który utrzymał się również w okresie 
11 wojny światowej, do 1943 r. Począwszy od 1944 r., liczba kontraktów dwukrot
nie wzrosła i pozostała niemal na stałym poziomie do 1946 r. Przekładając te dane 
na średnią liczbę kontraktów zawieranych rocznie, otrzymujemy dla poszczegól
nych okresów następujące wyniki:

Średnia roczna liczba kontraktów

okres międzywojenny 79,4

11 wojna światowa 14,6

okres powojenny 18,5

Interpretacja ogólnego trendu w zakresie praktyki zawierania małżeńskich 
umów majątkowych jest jednak dość trudna. Z uwagi na brak opracowania mate
riałów krakowskich pochodzących z epok wcześniejszych nie można w szczegól
ności stwierdzić, czy w badanym okresie częstotliwość małżeńskich umów ma
jątkowych była niższa, wyższa czy utrzymywała się być może na dotychczasowym 
poziomie. Z tych samych powodów nie sposób odnieść wyników do praktyki 
w mnych miastach dawnej Galicji, jak i w pozostałych częściach kraju. Dostępne, 
wycinkowe dane z okresu późniejszego dotyczą dopiero 1966 r.487, lecz są nie
przydatne dla badań porównawczych z uwagi na różnicę czasu oraz zachodzące 
po 1946 r. liczne zmiany stanu prawnego. Niewiele wiemy również o praktyce 
w zakresie małżeńskich umów majątkowych w innych częściach Polski, jak już

)■ Serda, R. Srokowski, op. cit. 
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wspomniano, systematyczne badania tej praktyki przeprowadzono dotąd tylko 
w Łodzi, i to w okresie znacznie wcześniejszym.

Bardziej interesujące wyniki daje zestawienie danych statystycznych doty
czących sporządzonych umów, z uwzględnieniem ich klasyfikacji na cztery typy 
występujące w krakowskiej praktyce notarialnej: małżeńskie umowy majątkowe 
zawierane na czas trwania małżeństwa, darowizny przedślubne, umowy mająt
kowe na wypadek rozwodu, separacji i unieważnienia małżeństwa oraz umowy 
dziedziczenia.

Diagram 3. Umowy majątkowe zawierane na czas trwania małżeństwa w latach 1919- 
-1946 (trend roczny)



4. Analiza statystyczno-socjologiczna krakowskiej praktyki notarialnej w zakresie... 117

Diagram 5. Umowy majątkowe na wypadek separacji, rozwodu i unieważnienia małżeń
stwa w latach 1919-1946 (trend roczny)

Analizując przedstawione dane, należy zwrócić uwagę na kilka charaktery
stycznych elementów. Pierwszy z nich to statystyka poszczególnych typów umów 
spotykanych w praktyce notarialnej (diagram 7.).

Diagram 7. Typy umów majątkowych zawieranych w związku z małżeństwem
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Jak wynika z zebranych danych, wśród wszystkich sporządzanych w omawia
nym okresie umów przeważały darowizny przedślubne (DP), które były sporządza
ne przez notariuszy w oparciu o §§ 1246-1247 ABGB i nie miały charakteru stricte 
małżeńskich umów majątkowych w rozumieniu kodeksu austriackiego (§ 1217 
ABGB)488. Kontrakty te stanowią blisko % ogółu umów małżeńskich zawartych 
w Krakowie w latach 1919-1946. Kolejne akty pod względem częstotliwości wy
stępowania to układy majątkowe zawarte na podstawie odpowiednich przepisów 
ABGB lub innych ustaw cywilnych na czas trwania małżeństwa (KMM) oraz na 
wypadek separacji, rozwodu i unieważnienia (KMSRU), a zatem - z formalnego 
punktu widzenia - małżeńskie umowy majątkowe sensu stricto. Z kolei kontrakt)' 
dziedziczenia (KD), sporządzane w liczbie 1-3 rocznie, są zupełnie odosobnione. 
Na podstawie powyższego zestawienia można sformułować następujący wniosek: 
praktyka w zakresie umów majątkowych sporządzanych w związku z planowanym 
lub istniejącym małżeństwem wykorzystywała przede wszystkim konstrukcję kon
traktu darowizny. Zaledwie co trzeci akt zawierał umowę, którą można było zali
czyć do określonego typu małżeńskiego układu majątkowego w znaczeniu § 1217 
ABGB, względnie odpowiednich przepisów pozostałych ustaw dzielnicowych.

Por. uwagi w rozdz. 11, pkt 1 oraz rozdz. V, pkt 1.

Kolejny charakterystyczny element dotyczy trendu ilościowego rozpatrywa
nego z osobna dla każdej z czterech grup kontraktów w przyjętych okresach. Ze
stawienie średniej liczby zawieranych umów danego typu oraz zmian ich udziału 
w ogólnej liczbie kontraktów małżeńskich zilustrowano poniżej:

Diagram 8. Średnia liczba małżeńskich umów majątkowych według ich typów

Diagramy 9-11. Zmiany stosunku ilościowego poszczególnych typów małżeńskich urno" 
majątkowych w latach 1919-1946
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Wyraźny jest brak jednolitej tendencji w poszczególnych grupach umów.
W przypadku darowizn przedślubnych widać stopniowy, trwały spadek ich 

liczby w okresie 1919-1946. W latach międzywojennych zawierano przeciętnie 
53 kontrakty tego typu rocznie. Porównanie rok do roku pokazuje jednak, że trend 
był zmienny. Wprawdzie najwięcej darowizn (110) zawarto w 1919 r., zaś najmniej 
w 1939 r. (15), lecz liczba darowizn podlegała w ciągu dwudziestolecia znacznym 
wahaniom na poziomie między 18 a 77 umów rocznie. W czasie okupacji nastą
piło dalsze, znaczne zmniejszenie częstotliwości darowizn, które było w istocie 
kontynuacją spadku trwającego od 1937 r. Średnia dla tego okresu wynosi niecałe 
8,5 umowy rocznie, z uwzględnieniem 1944 r., w którym trend odwrócił się i licz
ba kontraktów wzrosła o 200%. W latach 1945-1946 obserwujemy lekką korektę 
tej tendencji, przy średniej na poziomie 9 umów rocznie, a zatem dużo niższej niż 
przed wojną. Darowizny przedślubne cały czas jednak dominowały wśród typów 
układów majątkowych: przed wojną stanowiły prawie 67% wszystkich aktów, 
w czasie okupacji - 57,5%, a po zakończeniu wojny - 48,6%.

Odmiennie kształtował się trend dotyczący częstotliwości układów majątko
wych zawieranych na czas trwania małżeństwa. Uśredniając, w okresie do 1939 r. 
zawierano ich niespełna 18 rocznie, z tym że w 1923 i 1933 r. nastąpił ponadprze
ciętny spadek tej liczby odpowiednio do 8 i 5 umów rocznie, a z kolei w 1926 r. 
najwyższy wzrost - do 36 umów. W pozostałych latach wahania były znacznie 
mniejsze i podobnie jak w przypadku poprzednich kontraktów - bez wyraźnej 
tendencji. Zasadnicza różnica ujawniła się w czasie 11 wojny światowej. Prakty
ka zawierania układów na czas małżeństwa zamarła: do 1939 r. stanowiły one 
22,4% ogółu umów małżeńskich, w czasie wojny - już tylko 15%, a po jej zakoń
czeniu - 10,8%. Porównanie liczby sporządzonych kontraktów jest jeszcze bar
dziej znaczące: w ostatnim roku dwudziestolecia międzywojennego podpisano 
ich 16, a podczas całej okupacji zaledwie 11, przy czym nie było ani jednej umowy 
tego typu w 1942 i 1943 r. Po wojnie liczba kontraktów nie wzrosła.

Zestawienie danych dotyczących darowizn przedślubnych i kontraktów ma
jątkowych na czas trwania małżeństwa ze statystyką umów na wypadek separacji, 
rozwodu lub unieważnienia związku pokazuje istotne różnice. Mimo że w czasie 
wojny przeciętna częstotliwość zawierania tych ostatnich układów także uległa 
zmniejszeniu, z niespełna 8 rocznie w okresie międzywojennym do 3,5 po zakoń
czeniu wojny, nie był to spadek tak znaczący, jak przy dwóch pozostałych typach 
aktów. Ponadto umowy separacyjne i rozwodowe jako jedyna kategoria kontrak
tów były znów częściej sporządzane w latach 1945-1946. Średnia zbliżyła się wów
czas do poziomu sprzed wojny. Dane statystyczne wskazują również na stopniowy 
wzrost udziału tych układów w ogólnej liczbie aktów: dla dwudziestolecia wynosi 
°n 19,6%, okresu okupacji - 23,3%, zaś dwóch lat powojennych - 32,4%.

Jak już wspomniano, kontrakty dziedziczenia miały marginalne znaczenie 
w praktyce notarialnej. Występowały sporadycznie przez cały okres 1919-1946.

Analiza socjologiczna zgromadzonego materiału, choć mocno utrudniona 
z uwagi na ograniczenia wynikające ze sposobu redakcji umów, zwłaszcza po 
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zniesieniu w 1933 r. zasady podawania stanu społecznego stron w komparycji 
aktu, pozwala na dokonanie pewnych uogólnień.

W przypadku umów majątkowych, które miały na celu uregulowanie stosun
ków majątkowych (przyszłych) małżonków na czas trwania małżeństwa, a zatem 
dwóch różnych, z punktu widzenia konstrukcji prawnej, kategorii umów - ukła
dów w rozumieniu § 1217 ABGB bądź innych przepisów dzielnicowych oraz daro
wizn przedślubnych, należy zauważyć kilka prawidłowości. Pierwszy typ kontrak
tów był rozpowszechniony wśród klienteli miejskiej i to w zasadzie bez względu 
na status materialny kontrahentów, natomiast występował znacznie rzadziej 
wśród włościan. Z kolei darowizny przedślubne dotyczyły prawie wyłącznie osób 
ze środowiska wiejskiego, względnie mieszkańców nowych, słabo zaludnionych 
dzielnic Krakowa, którzy, jak wspomniano, stanowili w przeważającej mierze lud
ność napływową lub mieszkali na obszarze gromad i wsi wchłoniętych w pierw
szych dekadach XX w. w granice miasta. Trzeba zatem zauważyć, że kontrakty 
przedślubne (małżeńskie) - pomijając w tym miejscu różnice dotyczące klasyfi
kacji obu typów umów na gruncie kodeksu austriackiego - były instytucją roz
powszechnioną zwłaszcza wśród ludności wiejskiej: ok. 70% wszystkich umów 
miało bowiem charakter włościański.

Dostępne dane nie pozwalają natomiast na udzielenie odpowiedzi na jedno 
z podstawowych pytań związanych z praktyką w zakresie małżeńskich umów ma
jątkowych, a mianowicie na pytanie o to, jaki procent (przyszłych) małżonków 
stanowili ci, którzy decydowali się w omawianym okresie na zawarcie umowy 
i unormowanie w ten sposób swoich relacji materialnych. Decydujące znaczenie 
ma tutaj kilka okoliczności. Przede wszystkim należy przypomnieć, że w czasie 
obowiązywania kodeksu austriackiego nie prowadzono żadnych oficjalnych re
jestrów układów małżeńskich. Pochodzące z nich dane mogłyby być użyteczne 
pod kątem ustalenia stosunku ilościowego małżeństw, które decydowały się na 
podpisanie kontraktu, i tych, które z tej możliwości nie korzystały. Roli rejestru 
układów małżeńskich nie spełniał rejestr handlowy, gdyż wpis do niego nie byl 
przesłanką ważności umowy i miał znaczenie dla stron tylko wówczas, gdy mąż 
prowadził określoną działalność kupiecką. Poza tym bardzo często strony jedynie 
przewidywały w kontrakcie możliwość jego rejestracji w przyszłości. Określenie 
wspomnianego stosunku komplikuje również zasada dopuszczalności układów 
zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i już w trakcie jego trwania. Nie przy
niosłoby więc efektu - inaczej niż w przypadku dawnego Królestwa Polskiego, 
w którym intercyza przedślubna musiała zostać ujawniona w akcie małżeństwa 
i na tej podstawie stosunkowo łatwo można ustalić procent małżonków, którzy 
tę umowę zawarli - proste zestawienie liczby pochodzących z danego roku kon
traktów i zawartych w tym samym czasie małżeństw489. Duża mobilność ludzi 

489 Warto zaznaczyć, że bez wiarygodnych danych dotyczących liczby zawieranych malżenst" 
zabieg ten nie jest możliwy także w przypadku praktyki notarialnej na obszarze (dawnego) Króle 
stwa Polskiego, por. uwagi D. Wiśniewskiej-Jóźwiak, Postanawiają, iż co do majątku..·, s-2
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w okresie międzywojennym i fakt, że sporą część umów zawierały przed notariu
szami krakowskimi osoby pochodzące spoza miasta, dodatkowo czyni ten zabieg 
bezużytecznym. Można zatem jedynie zaryzykować stwierdzenie, że stosunkowo, 
niewielka liczba kontraktów - przeciętnie zaledwie 71 rocznie w okresie między
wojennym - świadczy o tym, że raczej tylko nieliczni małżonkowie decydowali 
się na konwencjonalne uregulowanie swych stosunków majątkowych.

Znaczne wahania liczby obu typów umów, występujące w różnych latach 
przed wojną, mogły być skutkiem tego, że dużą część kontrahentów stanowiły 
osoby przyjezdne, a zatem w pewnym sensie przypadkowe. Charakterystyczne 
jest także wyraźne zmniejszenie się liczby kontraktów w okresie 11 wojny świa
towej, które pokrywa się z ogólnym spadkiem liczby czynności notarialnych, nie 
tylko w kancelariach krakowskich, ale także w skali całego kraju490. Realia życia 
okupacyjnego nie sprzyjały z całą pewnością decyzjom o układaniu relacji ma
jątkowych w związku z planowanym małżeństwem (choć należy zauważyć, że 
w Krakowie liczba samych ślubów w tym czasie nie spadła491). Nie bez znaczenia 
było również ograniczenie możliwości dokonywania czynności prawnych przez 
ludność żydowską, która przed wojną stanowiła istotny odsetek kontrahentów 
w sprawach małżeńskich492. Co jednak ciekawe, po wyzwoleniu miasta i zakoń
czeniu wojny liczba zawieranych umów nie wzrosła do poziomu przedwojenne
go. Wydaje się zatem, że przyczyny zmniejszenia zainteresowania zawieraniem 
umów na czas trwania małżeństwa mogły mieć też głębsze podłoże, związane ze 
stopniową utratą znaczenia prawnego tej instytucji.

W odróżnieniu od umów majątkowych na czas trwania małżeństwa, układy 
na wypadek separacji, rozwodu lub unieważnienia małżeństwa były instytucją ty
powo „mieszczańską”. Umowy tego typu między rolnikami należały do absolutnej 
rzadkości493. Co ciekawe, kontrakty separacyjne i rozwodowe zawierane były naj
częściej przez małżonków wywodzących się z szeroko pojętej inteligencji. W okre
sie do 1933 r., gdy w komparycji aktu wskazywano zawód przynajmniej jednej ze 
stron, około 60% kontraktów zostało zawartych przez małżonków, z których co 
najmniej jeden miał wyższe wykształcenie lub pracował umysłowo (urzędnicy

150 Taki wniosek wynika z danych statystycznych, które opublikował W. Mróz, Notariat polski 
w latach 1939-1945 (cz. 1), „Rejent” 2004, nr 6, s. 218 i nast. Z kolei badania aktów radomskich z tego 
samego okresu, przeprowadzone przez S. Piątkowskiego, wykazały, że liczba intercyz majątkowych 
była w czasie znacząca (S. Piątkowski, Akta notarialne jako źródło do badań realiów ekonomicz
nych ¡społecznych Generalnego Gubernatorstwa 1939-1945 (przykładdystryktu radomskiego), [w:] No
tariat i akta notarialne na ziemiach polskich w XIX i XX w., red. K. Skupieński, S. Piątkowski, 

adom 2004, s. 169). Pogląd ten trudno zweryfikować wobec braku danych porównawczych z in
nych okresów, co uniemożliwia uchwycenie trendu.

' A. Chwalba, op. cit., s. 37.
’ Ustalenie tego, jaki był przed wojną odsetek małżonków-Żydów, którzy zawierali ukła- 

y majątkowe, nie jest możliwe z uwagi na brak precyzyjnych danych w kontraktach. O żydow- 
*m pochodzeniu kontrahentów świadczą tylko pośrednio charakterystyczne imiona i nazwiska, 
zg ędnie pewne informacje wpisane do umowy przez notariusza, np. o obrządku, w którym strony 

zawarły małżeństwo.
Zawarto zaledwie dwie takie umowy: Myciński, R. 22076 (1923 ) i Mleczko, R. 243/35. 
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administracji publicznej, lekarze, nauczyciele, kadra kierownicza itd.). Spory byl 
także odsetek kupców i wojskowych. Rzadziej, bo jedynie w ok. 5% przypadków, 
umowy te były zawierane przez ludzi gorzej sytuowanych materialnie.

Precyzyjne oznaczenie stopnia popularności tych kontraktów wśród mał
żonków planujących uzyskać rozdział od stołu i łoża, rozwód lub stwierdzenie 
nieważności małżeństwa nie jest możliwe z przyczyn podobnych do wskazanych 
wyżej. Pomocnicze znaczenie mogą mieć jednak ustalone przez Z. Zarzyckiego^ 
dane dotyczące częstotliwości procesów w tych sprawach przed Sądem Okręgo
wym Krakowie w latach 1918-1945. Wynika z nich, że w całym badanym okresie 
wniesiono prawie 4800 skarg małażeńskich niemajątkowych, z czego separacji 
dotyczyło 88,5%, unieważnienia małżeństwa 8,2%, a 3% - rozwodów. Dokonując 
prostego porównania tych wartości z liczbą kontraktów małżeńskich sporządzo
nych w tym samym czasie przed krakowskimi notariuszami, można stwierdzić, że 
przed wojną jedna umowa przypadała średnio na 25 spraw sądowych. Częstotli
wość układów majątkowych była zatem nieduża. Dalszy spadek ich liczby w okre
sie okupacji, wobec niewielkiej tylko zmiany dotychczasowego trendu w zakre
sie częstotliwości wytaczanych procesów494 495, pogłębił tę dysproporcję: w okresie 
wojny zawierano jeden kontrakt na 48 procesów. W 1945 r. współczynnik wrócił 
do przedwojennego przedziału wartości i wynosił 1:26. Wpływ na zmniejszenie 
liczby umów w czasie okupacji mogły mieć różne czynniki; jak jednak można 
przypuszczać, najważniejszym były względy oszczędnościowe, związane z trudną 
sytuacją materialną ludzi w tamtym czasie. Małżonkowie mogli uniknąć kosztów 
notarialnych, regulując sprawy majątkowe przykładowo na mocy ugody sądowej 
w trakcie postępowania. Przedstawione wyliczenia mają jednak - co należy wy
raźnie podkreślić - czysto orientacyjny charakter, gdyż nie uwzględniają częstych 
w praktyce przypadków, w których małżonkowie zawierali kontrakt w Krakowie, 
a proces wytaczali przed sądem w innym okręgu, względnie toczyli spór na miej
scu, umowę zaś podpisali przed notariuszem spoza Krakowa496.

494 Rozwód w latach 1918-1945 w świetle akt Sądu Okręgowego w Krakowie. Studium historyczno- 
-prawne, Kraków 2010, s. 219-220.

495 W okresie międzywojennym średnia roczna wynosiła niespełna 190 nowych procesów, 
a w czasie wojny ciągle ponad 160.

490 Por. na ten temat uwagi w rozdz. VI, pkt 3.

Ostatni typ kontraktów małżeńskich występujących w praktyce notarialnej 
to umowy dziedziczenia. Były one zawierane, podobnie jak układy separacyjne 
i rozwodowe, wyłącznie przez klientelę miejską.

Statystyka małżeńskich umów majątkowych byłaby niepełna bez wskazania 
jej charakterystyki w zależności od kancelarii notarialnych. Dane zaczerpnięte 
z akt wybranych notariuszy krakowskich działających w omawianym okresie 
przedstawiono poniżej.
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Notariusz Liczba kontraktów

Myciński 444
Piela 239

Midowicz 210

Wisłocki 123
Dunikowski «4
Starzewski 75

Stąpor 75
Rotter 69
Stein 58

Czuchajowski 33
Mleczko 19

Szymanowicz 19

Statystyka wykazuje duże zróżnicowanie liczby kontraktów zawieranych 
w różnych kancelariach. Należy zauważyć, że dysproporcje między poszczegól
nymi rejentami nie były wynikiem tylko i wyłącznie długości okresu ich urzędo
wania. Przykładowo notariusz Stein w ciągu blisko ćwierćwiecza swego urzędo
wania w Krakowie sporządził mniej kontraktów tego typu niż działający prawie 
trzykrotnie krócej notariusz Dunikowski. Wydaje się zatem, że różnice były także 
efektem nieformalnej „specjalizacji” w zakresie dokonywania czynności określo
nego typu, dotyczących konkretnej dziedziny prawa czy rodzaju spraw, w tym 
również umów majątkowych małżeńskich. Wykaz notariuszy, którzy sporządzili 
największą liczbę kontraktów danego typu, przedstawia się następująco:

Pozostaje kwestią otwartą, na ile wspomniana „specjalizacja” powstała pod 
wpływem określonych przyzwyczajeń czy nawyków samych notariuszy, a w jakim 
stopniu była uwarunkowana czynnikami zewnętrznymi, np. typem dominującej 
w danej kancelarii klienteli. Dostrzegalne są pewne prawidłowości. Przykładowo

DP KMM KMSRU KD
Notariusz Myciński (347) Wisłocki (68) Wisłocki (26) Myciński (4)
% ogółu 
umów mał
żeńskich 
w kancelarii

78% 55% 21% 1%

% ogółu 
umów mał
żeńskich 
tego typu

31% 18% 14% 15%
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przybywający do Krakowa w celu zawarcia paktów małżeńskich włościanie korzy
stali przede wszystkim z usług rejentów Mycińskiego, Midowicza i Dunikowskie
go, a także z biura działającego na terenie Podgórza. Przekłada się to na najwięk
szy u tych rejentów odsetek darowizn przedślubnych, wynoszący odpowiednio 
81%, 78%, 73% i 87%497 ogółu kontraktów. Z kolei m.in. u notariuszy Wisłockiego 
i Starzewskiego dominowała klientela typowo miejska i w konsekwencji umo
wy innego typu, stanowiące odpowiednio 84% i 66% sporządzonych przez nich 
układów. Identyczna prawidłowość jest dostrzegalna w przypadku kontraktów 
na wypadek separacji, rozwodu lub unieważnienia małżeństwa: w kancelariach, 
w których pojawiała się przede wszystkim klientela wiejska, liczba tych kontrak
tów była znikoma (na przykład zaledwie cztery umowy tego typu zostały zawarte 
w omawianym okresie przed notariuszami podgórskimi).

4’7 Dla całego okresu 1919-1946, a zatem przy uwzględnieniu również następców notariusza 
Pieli.
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Rozdział IV

UMOWY MAJĄTKOWE 
NA CZAS TRWANIA MAŁŻEŃSTWA

1. Charakter prawny

Charakter prawny umów majątkowych zawieranych na czas trwania małżeństwa 
wynikał wprost z przepisów dotyczących instytucji małżeńskich kontraktów ma
jątkowych, zawartych w każdej z z ustaw cywilnych, które obowiązywały w Pol
sce w latach 1918-1946498. Zaledwie w dwóch przypadkach kontrahenci pod
dali umowę prawu obcemu: tj. francuskiemu499 i holenderskiemu500, w związku 
z czym charakter tych kontraktów determinowały odpowiednio przepisy Kodek
su Napoleona z 1804 r. i holenderskiego Burgerlijk Wetboek z 1838 r.

2. Typologia kontraktów

Wewnętrzna klasyfikacja umów zawieranych na czas trwania małżeństwa jest 
możliwa w oparciu o dwa kryteria: 1) kryterium przepisów, na podstawie których 
były one sporządzane, oraz 2) kryterium momentu, w którym zostały podpisane 
przez narzeczonych (bądź, odpowiednio, małżonków).

Diagram 12. Podstawa prawna umów majątkowych na czas trwania małżeństwa

J Por. rozdz. II, pkt 1.
Z Midowicz IMietelski], R. 17545 (1932).

Starzewski, R. 40521 (1930).

https://doi.org/10.12797/9788376387734.05
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Podział według pierwszego z podanych kryteriów obrazuje diagram (12). 
W krakowskiej praktyce notarialnej zdecydowanie przeważały, ze zrozumiałych 
względów, kontrakty sporządzane na podstawie przepisów ABGB (§ 1217 i nast.). 
Drugą pod względem liczebności grupę stanowiły umowy zawierane na mocy 
ustawodawstwa odziedziczonego po byłym Królestwie Polskim. W kilku przy
padkach kontrahenci przyjmowali pewne klauzule jedynie na wypadek, gdyby 
w przyszłości mieli zamieszkać na obszarze, na którym w zakresie prawa małżeń
skiego majątkowego obowiązywał system polsko-francuski501. Układy majątkowe 
zawierane na podstawie BGB i wspomnianych przepisów obcych stanowią nato
miast marginalny odsetek ogólnej liczby kontraktów.

501 Np. Rotter, R. 433/34.
502 Np. Myciński, R. 10905 (1920); Starzewski, R. 18391 (1920).

Klasyfikację praktyki notarialnej z punktu widzenia momentu, w którym spo
rządzano umowę, przedstawiono na kolejnym diagramie (13).

Diagram 13. Klasyfikacja umów według kryterium czasu zawarcia

Jak można zauważyć, wśród wszystkich kontraktów wyraźnie dominował)· 
umowy przedmałżeńskie, a zatem zawierane przez narzeczonych (59%). Jeże
li kontrakt majątkowy był sporządzany po zawarciu małżeństwa, to mógł byc 
albo pierwszym układem tego typu zawartym przez małżonków, albo kolejnym 
W drugim przypadku umowa taka uchylała, modyfikowała lub uzupełniała rela
cje majątkowe małżonków określone w poprzednim kontrakcie. Ten typ umów 
występował sporadycznie502. Trzeba mieć jednak na uwadze, że małżonkowie 
mogli zawierać kolejne umowy przed notariuszami urzędującymi w innych miej
scowościach, np. w związku ze zmianą swojego miejsca zamieszkania w trakcie 
trwania małżeństwa. Praktyka ta bez dalszych badań archiwalnych jest dla nas 
nieuchwytna, w związku z tym nie można stwierdzić, jak wielu małżonków de
cydowało się na modyfikację swoich relacji majątkowych w drodze zawarcia ko
lejnych umów.
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3. Strony
Prawny charakter nadany przez ustawodawcę austriackiego małżeńskim układom 
majątkowym skutkował tym, że dotyczyć one mogły, jak już wspomniano wy
żej503, nie tylko narzeczonych i małżonków ale - obok nich - także osób trzecich.

503 Por. rozdz. 11, pkt 4.
Wisłocki, R. 14077. Pełnomocnik reprezentował narzeczoną; z treści umowy nie wynika, 

acz9>° n'e była ona obecna przy podpisywaniu aktu.
sm ternat darowizn przedślubnych zob. rozdz. V.
’ Np. Wisłocki, R. 16506 (1926).

Bliżej zob. rozdz. V.
Np. Midowicz, R. 618 (1924).
Mógł to być np. brat narzeczonego, na rzecz którego strony ustanowiły prawo pierwokupu 

aPte i, będącej przedmiotem darowizny dokonanej przez ojca dla nupturientów (Pajor, R. 388/38).

W krakowskiej praktyce notarialnej stronami kontraktu małżeńskiego byli 
najczęściej jednak wyłącznie nupturienci lub, odpowiednio, w razie sporządzenia 
go po zawarciu małżeństwa - małżonkowie. Mimo że obowiązujące przepisy nie 
wykluczały możliwości zawarcia umowy przez pełnomocnika, strony skorzystały 
z niej zaledwie raz, w przypadku kontraktu z 4 maja 1925 r.504 Osobiste stawien
nictwo u notariusza, jak i sam moment złożenia podpisów na akcie notarialnym 
obejmującym układ małżeński miały dla (przyszłych) małżonków bez wątpienia 
istotne znaczenie nie tylko z uwagi na prawną doniosłość umowy regulującej ich 
stosunki majątkowe, ale przede wszystkim ze względu na uroczysty charakter sa
mego momentu kontraktowania.

Obok narzeczonych i małżonków jako strony układów małżeńskich wystę
powały także inne osoby. W najbardziej typowym przypadku byli to rodzice pan
ny młodej (lub tylko jej ojciec bądź matka), którzy przy okazji ślubu ustanawiali 
w jej imieniu posag, a rzadziej dokonywali także darowizny na rzecz zięcia505. Do 
zupełnie wyjątkowych należały układy, których stronami byli wyłącznie rodzi
ce i przyszły małżonek ich córki, ona zaś sama nie uczestniczyła w czynnościach 
związanych ze sporządzeniem kontraktu506. W stosunkach wiejskich widoczna 
jest natomiast inna prawidłowość: powszechnie praktykowanym zwyczajem było 
w tym przypadku wyposażanie w umowie przedślubnej, obok wychodzącej za 
mąż córki, także innych dzieci, czyli jej rodzeństwa, które niekiedy występowało 
w roli kontrahentów507. W wyjątkowym przypadku rodziców mógł zastępować 
brat panny młodej508. Znacznie rzadziej natomiast - zarówno przy umowach za
wieranych przez klientelę wiejską, jak i miejską - przy podpisywaniu układu mał
żeńskiego asystowali rodzice narzeczonego.

Sporadycznie jako strony umowy pojawiały się także osoby spoza rodziny nup- 
tunentów. Ich obecność była związana z koniecznością dokonania pewnych do
datkowych czynności lub złożenia wymaganych - z uwagi na przedmiot kontrak
tu i charakter dokonywanych w nim rozrządzeń majątkowych - oświadczeń509.

Poza kontrahentami w akcie sporządzania umowy brały czasami udział także 
inne osoby, których konieczność przywołania do aktu wynikała z przepisów pra
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wa o notariacie. Do tej kategorii należy zaliczyć w szczególności świadków umo
wy (w przypadku gdy notariusz nie znał osobiście stron) oraz tłumaczy510.

510 Np. Midowicz [Mietelski], R. 17545 (1932).
511 Por. uwagi zawarte w rozdz. 11, pkt 3.1.1.

4. Treść

Umowy zawierane na czas trwania małżeństwa miały niemal wyłącznie klauzu
le o charakterze majątkowym, dotyczące w szczególności: małżeńskiego ustro
ju majątkowego, posagu, oprawy, wyprawy, zarządu i użytkowania majątku oraz 
przypadku separacji lub rozwiązania małżeństwa. Postanowienia o charakterze 
niemajątkowym pojawiały się w kontraktach tego typu rzadko.

4.1. Klauzule o charakterze majątkowym
4.1.1. Małżeński ustrój majątkowy
Wielokrotnie wspomniano już, że zasadniczą rolą małżeńskiej umowy majątko
wej było unormowanie stosunków majątkowych (przyszłych) małżonków, w tym 
określenie ustroju majątkowego, na bazie którego te relacje będą kształtowane 
w czasie małżeństwa.

Kodeks austriacki, podobnie jak inne ustawy cywilne obowiązujące w Polsce 
po 1918 r., za system podstawowy, ustawowy, uznawał rozdzielność majątkową 
Na mocy umowy małżonkowie mogli zastąpić ją wybranym rodzajem wspólno
ści majątkowej511. Na diagramie (14) przedstawiono typologię systemów majątko
wych występujących w krakowskiej praktyce notarialnej.

Diagram 14. Małżeńskie ustroje majątkowe

Analiza materiału archiwalnego pokazuje, że małżonkowie decydowali się 
na wybór systemu wspólności majątkowej raczej nieczęsto, bo w niespełna co 
piątym kontrakcie. W większości przypadków była to wspólność ograniczona, 
z reguły tylko do dorobku, a jedynie sporadycznie - wspólność ogólna. W dwóch 
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przypadkach wspólność została przyjęta przez małżonków na wypadek, gdyby 
zamieszkali w przyszłości na obszarze obowiązywania Kodeksu Cywilnego Kró
lestwa Polskiego z 1825 r.512 Relatywnie niski odsetek umów wprowadzających 
wspólność majątkową oznaczał, w konsekwencji, że ponad 80% kontrahentów 
decydowało się na pozostanie przy rozdzielności majątkowej. Można zatem przy
jąć, że to ten ustrój najbardziej odpowiadał sytuacji majątkowej i potrzebom prze
ciętnego małżeństwa w tamtym okresie.

Trzeba zwrócić także uwagę na fakt, że wspólność majątkowa - jako ustrój 
przewidziany w § 1233 ABGB - nie występowała praktycznie w ogóle w kontrak
tach zawieranych przez klientelę wiejską513, jak jednak wykazały przedwojenne 
badania zwyczajów włościan małopolskich, wspólność majątkowa była powszech
nie praktykowana w życiu codziennym, zwłaszcza gdy małżeństwo pozostawało 
zgodne514. Małżonkowie wspólnie gospodarowali i ze wspólnych dochodów po
krywali codzienne wydatki. Dotyczyło to również dorobku pozyskiwanego w cza
sie małżeństwa, a w szczególności nabywanej w tym czasie ziemi. Odrębność 
majątkowa była natomiast manifestowana na zewnątrz, względem osób trzecich 
i w przypadkach egzekucji majątkowej.

4.1.1.1. Rozdzielność majątkowa
W umowach rzadko pojawiały się postanowienia dotyczące stricte wyboru roz
dzielności jako modelu relacji majątkowych w małżeństwie515. Jeżeli małżonko
wie decydowali się na jej wyraźne ustanowienie w kontrakcie, klauzula przybie
rała zazwyczaj formę negatywną, tj. sygnatariusze kontraktu potwierdzali, że nie 
wprowadzają wspólności majątkowej516. W dwóch układach rozdzielność została 
wprowadzona odpowiednio w oparciu o przepisy KN517 i BGB518. W pozostałych 
przypadkach rozdzielność stawała się reżimem dorozumianym wobec milczenia 
umowy w tej kwestii. Cechą charakterystyczną praktyki krakowskiej było ponad
to powszechne łączenie ustroju rozdzielności z elementami systemu posagowego.

4.1.1.2. Wspólność ograniczona
Kontrahenci, decydując się na przyjęcie wspólności ograniczonej, w zdecydowa
nej większości przypadków wybierali wspólność dorobku, jest rzeczą charakte-

Wisłocki, R. 14077 (1925); Rotter, R. 433/36.
702 Wspólność pojawiała się wyjątkowo, jak np. w umowie z 5 lipca 1928 r. (Midowicz, 

H K. K o w a 1 s k i, Prawne zwyczaje w zakresie wyposażenia dzieci i dziedziczenia oraz sprawa po- 
tielnosci małych gospodarstw wiejskich w byłym zaborze austrjackim, [w:] Zwyczaje spadkowe włościan 

olsce, cz. 1: Zwyczaje spadkowe włościan w województwach południowych, oprać. K. Kowalski, 
*^Grzybowscy, K. Karpiniec, Warszawa 1928, s. 9-10.

Np. Stąpor, R. 2292/36; Pajor, R. 278/37; Krzyżanowski, R. 3454/46 (w oparciu o przepisy 
dekretu z 1946 r.).

s,s Taknp. Myciński, R. 10375/20; Piela, R. 10002 (1925); Starzewski, R. 40521 (1930); Rotter, 
K-478/34; idem, R. 1774/36; idem, R. 2762/38; Mleczko, R. 746/35.

. 8 Midowicz (Mietelski), R. 17545 (1932).
Rotter, R. 1623/37.
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rystyczną, że ten model relacji majątkowych w małżeństwie dominował w inter· 
cyzach sporządzanych przez notariuszy w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego 
Królestwa Polskiego z 1825 r.519 Kontrakty z inaczej oznaczonym zakresem wspól
ności występowały sporadycznie. Do tej grupy można zaliczyć m.in. dwie zbliżone 
do siebie treścią umowy, w których reżimowi wspólności poddany został jedynie 
kapitał gotówkowy wniesiony do małżeństwa przez narzeczoną520. Rodzaj i spo
sób dokonania tego przysporzenia przypominały ustanowienie posagu, jednak 
z aktu nie wynika wprost, aby strony nadały mu taki właśnie charakter. Po śmier
ci jednego z małżonków kapitał miał przypaść drugiemu w całości. Kontrahenci 
zastrzegli zarazem rozdzielność majątkową w pozostałym zakresie. Do wspo
mnianych kontraktów zbliżony był także układ z Tl maja 1920 r.521 W tej umo
wie strony ustaliły jednak, że wniesiony do małżeństwa posag będzie stanowił 
ich wspólną własność, a zarazem wyraźnie wykluczyły ustanowienie wspólności 
majątkowej. Wydaje się więc, że we wszystkich trzech przypadkach małżonkowie 
dążyli do osiągnięcia podobnego celu gospodarczego, a przyjęcie różnej konstruk
cji prawnej umowy zależało wyłącznie od notariusza.

519 Tak np. Starzewski, R. 33436 (1925); Myciński, R. 36632 (1927); idem, R. 3 6794 (1927). 
Rotter, R. 2139/37; Dunikowski, R. 2502/38; idem, R. 2558/38.

520 Czuchajowski, R. 853/38; idem, R. 1190/38.
521 Myciński, R. 9074 (1920).
522 Myciński, R. 48656 (1930).
523 Tak np. Myciński, R. 4916 (1919); Starzewski [Rybiański], R. 38304 (1928).
524 Wisłocki, R. 2569 (1921).
525 Np. Karpiński, R. 1172 (1919); Myciński, R. 3876 (1919); Wisłocki, R. 17149 (1926).
526 Była to z reguły połowa dorobku; np. Starzewski, R. 33436 (1925); Czuchajowski, R· 1171/3s, 

idem, [Mietelski], R. 1863/37; idem, R. 1180/38.

Ustanowienie w umowie wspólności dorobku oznaczało, że małżonkowie za
chowywali własność swego dotychczasowego majątku, a wspólnością obejmowa
no jedynie to, co mieli nabyć w przyszłości, w czasie trwania związku małżeńskie
go. Przypomnijmy, że w Polsce po 1918 r. jedynie ustawa niemiecka przewidywała 
explicite ten typ wspólności majątkowej (§ 1519 BGB). ABGB i KCKP wprawdzie 
nie wykluczały ograniczenia wspólności do majątku przyszłego, lecz nie posłu
giwały się wprost pojęciem „dorobku”. W praktyce notarialnej dorobek określa
no z reguły jako majątek nabyty „w czasie trwania małżeństwa zapobiegliwością 
i przez oszczędność obojga małżonków, czy też jednego z nich bez względu na 
udział w pracy drugiego”522. Co do pozostałego majątku, w szczególności wniesio
nego przez strony do małżeństwa i pozyskanego w jego trakcie przez darowiznę, 
spadek lub „zrządzenie losu”523, strony utrzymywały rozdzielność. Rzadko zakres 
dorobku był szerszy i obejmował „każdy przybytek w majątku”524. W niektórych 
kontraktach zastrzegano również niepodzielność dorobku aż do momentu ewen
tualnego rozwodu lub separacji małżeństwa525 oraz ustalano udziały, które przy- 
padną każdej ze stron w razie jego dokonania526.
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4.1.1.3. Wspólność ogólna
Małżonkowie nieczęsto decydowali się na wprowadzenie w kontrakcie wspólno
ści ogólnej (allgeimeines Gütergemeinschaft), co świadczy o znikomym znaczeniu 
praktycznym tego systemu majątkowego.

Wspólność ogólna przybierała z reguły formę wspólności na wypadek śmierci 
(§§ 1233-1235 ABGB). Zaledwie w jednym przypadku strony wyraźnie uzgodni
ły, że będzie ona miała skutki już w czasie trwania małżeństwa’27. Wspólnością 
obejmowano najczęściej cały majątek już posiadany przez małżonków, jak i ten, 
który mieli oni nabyć w przyszłości. Stosownie do § 1177 ABGB takie sformuło
wanie kontraktu oznaczało jednak, że wspólnością miały zostać objęte, w ramach 
majątku przyszłego, wyłącznie przedmioty uzyskane przez małżonków odpłatnie, 
ale już nie w drodze darowizny lub dziedziczenia. Niekiedy precyzowano zakres 
wspólności przez wskazanie określonych składników majątku, które miały być 
nią objęte. Przykładowo w kontrakcie z 22 grudnia 1922 r.* 528 strony ustaliły, że do 
wspólności wchodzi nieruchomość żony o wartości 8 tys. zł. W innej umowie do 
wspólności został włączony m.in. kiosk prowadzony przez żonę, zaś dekapitalizo
wany przez męża529. Ze wspólności ogólnej wyłączano, co do zasady, posag, jeżeli 
został wniesiony do małżeństwa530, oraz wyprawę531.

;27 Myciński, R. 37819(1927).
’2* Ibidem.
>M Starzewski, R. 27306 (1922).

Np. Starzewski, R. 17406 (1919).
Np. Starzewski, R. 29265 (1922).
Starzewski, R. 31443 (1923).
Wyniki badań archiwalnych w tym zakresie opublikowałem w artykule Posag w krakowskiej 

PTa tyce notarialnej okresu międzywojennego, [w:] Regnare, gubernare, administrare. Prawo i władza na 
Przestrzeni wieków, red. A. Dziadzio, S. Grodziski, Kraków 2012, s. 282 i nast. Niniejsze uwagi 
s4 w dużej mierze powtórzeniem tamtych ustaleń.

W niektórych kontraktach określano również zasady podziału wspólności 
na wypadek śmierci jednego z małżonków lub rozwodu. Umowa modyfikowała 
w ten sposób reguły ustawowe, zgodnie z którymi małżonek miał w takiej sytuacji 
prawo „do połowy tego, co z dóbr, poddanych wzajemnie wspólności, znajdować 
się jeszcze będzie” (§ 1234 ABGB). Rozwiązania przewidziane w poszczególnych 
kontraktach były różne. Tytułem przykładu można wskazać układ z 22 listopada 
1923 r?32, w którym małżonkowie uzgodnili, że w razie śmierci jednego z nich, 
drugiemu - w ramach podziału wspólności - przypadną zajmowany przez nich 
lokal mieszkalny, własność przedsiębiorstwa i lokale handlowe, a spadkobiercom 
wyda się, wedle własnego wyboru, połowę urządzenia domowego, względnie wy
płaci jego równowartość oraz połowę innego majątku istniejącego poza składem 
towarów i wspomnianym wyposażeniem.

4· 1.2. Posag
Klauzule posagowe należą do najbardziej typowych postanowień umieszczanych 
w umowach małżeńskich533. Niektóre kontrakty były zawierane tylko i wyłącznie 
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w celu ustanowienia lub potwierdzenia odbioru posagu. W praktyce krakowskiej 
postanowienia dotyczące posagu poddawano, w znakomitej większości, prawu 
austriackiemu, a zaledwie w kilku przypadkach innym przepisom obowiązują
cym wówczas w Polsce534.

5M Np. KCKP, tak: Stąpor, R. 82/34.
535 Np. Pajor, R. 278/37.
536 W szczególności świadczy o tym treść niektórych umów, zawieranych w trakcie trwania 

małżeństwa lub w związku z planowaną separacją lub rozwodem małżonków.
537 Dz. U. P. z. XXX11, nr 76.
538 Por. np. GUW, Nr. 12027, Nr. 14181, Nr. 14231, Nr. 15074; orzeczenie SN z 28 grudnia 

1934 r., Zb. OSN z 1935 r., nr 251.
539 Np. Myciński, R. 27016 (1924). Na marginesie trzeba zwrócić uwagę, że międzywojenna 

judykatura nie wymagała użycia wprost słowa „posag” w kontrakcie. W świetle tego poglądu zasto

Wręczenie posagu było w zasadzie nieodzownym elementem każdego kon
traktu majątkowego podpisywanego przy okazji ślubu lub po zawarciu małżeń
stwa. jedynie wyjątkowo wręczenie posagu zastępowano zobowiązaniem mał
żonki do współponoszenia kosztów utrzymania gospodarstwa domowego535. Cha
rakterystyczny jest natomiast zanik instytucji posagu w kontraktach zawieranych 
po wybuchu 11 wojny światowej, choć trzeba pamiętać, że z uwagi na brak szerszej 
płaszczyzny porównawczej trudno stwierdzić, czy zwyczaje posagowe były po
wszechnie stosowane przez małżonków także w okresie międzywojennym. Nie
które umowy potwierdzają wprawdzie pośrednio, że posagi były też umawiane- 
z naruszeniem obowiązujących przepisów o formie przewidzianej dla układów 
małżeńskich - poza rejestrowanym notarialnie obrotem prawnym536, ale nie jest 
możliwe ani określenie skali tego zjawiska, ani też ustalenie, jaki był stosunek 
ilościowy między małżeństwami, przy zawarciu których mąż otrzymał posag, 
oraz tymi, w których posagu w ogóle nie ustanowiono. Dodatkową trudność in
terpretacyjną sprawia kwalifikacja wspomnianych już aktów notarialnych, które 
zawierają tzw. potwierdzenia odbioru posagu, ustanowionego na rzecz narzeczo
nego (męża) wcześniej i bez zachowania przepisanej prawem formy notarialnej. 
Ustawa z 1871 r.537 nie przywiązywała wagi do wręczenia posagu, a zatem w przy
padku, gdy nie zachowano formy notarialnej przy jego ustanowieniu, należałoby 
przyjąć - kierując się obowiązującymi przepisami - że posag w ogóle nie istniał. 
Judykatura austriacka, a później także polska w praktyce jednak uznawała rów
nież ważność takich posagów538.

Analiza rozwiązań dotyczących majątku posagowego, sposobu jego wyzna
czania oraz celów, którym miał służyć w trakcie trwania małżeństwa, wskazuje, 
że w układach sporządzanych przez klientelę miejską instytucja posagu odpowia
dała, co do zasady, założeniom ustawy austriackiej. Na posag składał się zatem 
majątek, który został przyrzeczony mężowi lub przekazany mu z okazji zaślubin 
dla ulżenia ciężarów związanych z utrzymaniem wspólnoty małżeńskiej. Nota
riusz niemal zawsze posługiwał się w treści umowy wprost terminem „posag’, ale 
zarazem tylko sporadycznie nadawał mu expresses verbis znaczenie przysporzenia 
w rozumieniu § 1218 ABGB539. W zdecydowanej większości przypadków charakter 
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prawny posagu nie budził jednak żadnych wątpliwości w świetle całokształtu roz
wiązań przewidzianych w kontrakcie. Umowa dość często wskazywała również 
na przeznaczenie kapitału posagowego ad onera matrimonii sustinenda. Wyjątko
wo tylko wskazywano inny sposób wykorzystania uzyskanego w ten sposób przez 
męża majątku, jak np. w kontrakcie z 12 czerwca 1938 r.540, w którym narzeczona 
zgodziła się, aby za całą kwotę przekazaną w ramach wniesionego do małżeństwa 
posagu nabyć towary do sklepu prowadzonego przez jej przyszłego męża.

W praktyce zdarzały się również przypadki, w których - mimo że w kontr
akcie operowano pojęciem posagu - dokonywano w rzeczywistości przysporzeń 
majątkowych o innym charakterze. Przykładowo w układzie z 28 lipca 1923 r.541, 
noszącym tytuł „umowa o ustanowienie posagu”, ojciec przekazywał córce część 
nieruchomości „z uwagi na mające się zawrzeć małżeństwo i tytułem posagu”. 
Ponieważ do aktu nie przystąpił narzeczony, a przesunięcie majątkowe nastąpiło 
wyraźnie na rzecz córki, chodziło tutaj o rodzaj wyposażenia na zasadach prze
widzianych w § 1220 i nast. ABGB, a nie o ustanowienie posagu na podstawie 
§1218 ABGB. W kilku umowach to samo przysporzenie majątkowe było dokony
wane tytułem wyposażenia na rzecz córki oraz posagu na rzecz jej narzeczone- 
go142. Czasem notariusz nieprecyzyjnie formułował umowę, określając ją mianem 
posagowej, w treści zaś posługując się wprost pojęciem „wyposażenia”543 lub też 
odwrotnie544.

Błędy występujące w praktyce notarialnej były odbiciem szerszego problemu 
obecnego na gruncie prawa austriackiego, a mianowicie odróżnienia wyposażenia 
od posagu345. Zagadnienie to było, o czym już wspomniano w rozdziale ll546, wie
lokrotnie poruszane w międzywojennej judykaturze, co świadczy o trudnościach, 
które napotykały sądy przy kwalifikacji konkretnych kontraktów. Sąd Najwyższy 
podkreślał w szczególności odmienny charakter prawny obu instytucji. Wypo
sażenie, w przypadku synów określane przez ustawę mianem wyprawy (Ausstat- 
tung), polegało na dokonaniu przez rodziców przysporzenia na rzecz dzieci, które 
to przysporzenie - w zakresie realizacji obowiązku ustawowego wynikającego 
z § 1220 i nast. ABGB (w przypadku córki) lub § 1231 ABGB (w przypadku syna) - 
stanowiło szczególny typ umowy niebędącej układem małżeńskim, nawet jeśli

sowame innego terminu (w przypadku będącym podstawą wydania orzeczenia było to słowo „spła
ta ) nie odbierało więc zaciągniętemu zobowiązaniu lub dokonanemu przysporzeniu cech posagu 
w znaczeniu § 1218 ABGB; por. orzeczenie SN z 27 sierpnia 1935 r., Zb. OSN z 1936 r., nr 36.

Czuchajowski, R. 1180/38.
Wisłocki, R. 9302 (1923). Podobnie np. Myciński, R. 28931 (1925).
Np. Starzewski [Rybiański], R. 30787 (1923); Rotter, R. 1900/39.
Np. Wisłocki, R. 18739 (1926).

. laK często umowy sporządzone przez notariusza Pielę, zob. m.in. R. 9467 (1924); R. 9597 
ilJZ5); R. 10267(1925) - mimo że zostały opatrzone tytułem „akt wyposażenia”, w ich treści była 
mowa o posagu, który w rzeczywistości stanowił przysporzenie tytułem wyposażenia. Podobnie też 
min:jtarzewski, R. 36212 (1927).
• nast temat charakteru prawnego wyposażenia zob. w szczególności J. Anders, op. cit., s. 123

>46 Zob. pkt 3.1.2.
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zawarto ją „przy okazji” ślubu, zaś w części przekraczającej ten obowiązek podle
gało przepisom ogólnym o darowiznach.

Zupełny brak rozdziału między wyposażeniem a posagiem był cechą charak
terystyczną w stosunkach wiejskich. Posag zdawał się tu mieć znaczenie szersze 
od nadanego mu w prawie austriackim. Stanowił on każdy rodzaj przysporze
nia, jakie dzieci otrzymywały od rodziców przy okazji ślubu, na mocy kontraktu 
małżeńskiego lub darowizn przedślubnych, a zatem odpowiadał również wypo
sażeniu547. Stosunkowo rzadko posag na wsi był przekazywany przez narzeczoną 
lub jej rodziców do rąk narzeczonego. Kobieta zachowywała na ogół własność 
wszystkiego, co otrzymała od rodziców bądź wnosiła do małżeństwa, jeżeli mąż 
odbierał posag, traktował go jako „swój osobisty dług” wobec żony i zobowiązy
wał się go spłacić w razie niedojścia małżeństwa do skutku lub jego późniejszego 
rozwiązania548.

547 Por. rozdz. V.
548 Np. Myciński, R. 36053 (1927).
S45 Wisłocki, R. 5378 (1922).
550 Por. np. umowę z 19 listopada 1921 r. (Wisłocki, R. 3727), w której strony potwierdzi, 

wręczenie posagu dopiero 15 lat po zawarciu małżeństwa.
551 Kodeks austriacki nie określał w sposób wyraźny minimalnej wysokości posagu, leżeli p 

sag pochodził z majątku narzeczonej (żony), jego określenie zależało, jak już wspomniano, wy 1

Zgodnie z § 1218 ABGB posag mógł zostać ustanowiony przez narzeczoną 
lub żonę bądź osobę trzecią w jej imieniu. Kobieta nie miała jednak obowiązku 
wyznaczenia mężowi posagu; ustawa wyraźnie stanowiła, że o ile posiada ona 
własny majątek i jest pełnoletnia „zależy od niej i od narzeczonego, jak się ułożą 
co do posagu” (§ 1219 ABGB). jeśli nie osiągnęła stosownego wieku lub nie dys
ponowała wystarczającym kapitałem, mogła domagać się wyznaczenia posagu od 
swoich rodziców lub dziadków (§ 1220 ABGB). Było to jednak roszczenie o cha
rakterze wyposażeniowym, jak potwierdzał jeden z kontraktów, w ustanowio
nym w imieniu córki posagu mieściło się także jej wyposażenie549. Roszczenie to 
nigdy nie przysługiwało narzeczonemu lub mężowi. Stosownie do § 1225 ABGB 
„jeżeli mąż nie wymówił sobie posagu przed zawarciem małżeństwa, natenczas 
nie ma też prawa go żądać”. W praktyce miejskiej posag był zazwyczaj ustanawia
ny przez narzeczoną, a nie jej rodziców. Nie było przypadków wyznaczenia po
sagu przez inne osoby. Regułą było również „wymawianie” posagu jeszcze przed 
zawarciem małżeństwa, co było związane z tym, że większość umów miała cha
rakter układów przedmałżeńskich. Ustawa austriacka nie determinowała jednak 
wyraźnie momentu, w którym przyrzeczenie posagu powinno mieć miejsce. Nie 
było więc przeszkód, aby strony porozumiały się w tej sprawie także po zawarciu 
małżeństwa. W takich przypadkach następowało to na ogół w krótkim czasie od 
daty ślubu, niemniej zdarzały się także przypadki potwierdzania odbioru posagu 
nawet po kilkunastu latach trwania pożycia małżeńskiego550.

Przedmiotem posagu był przede wszystkim określony kapitał pieniężny. ]eg° 
wysokość kształtowała się różnie i była ściśle uzależniona od majętności narze
czonej (małżonki) i jej rodziców551. Analiza wysokości posagów w pierwszej polo
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wie lat 20. jest trudna z uwagi na kilkukrotne zmiany w systemie monetarnym 
i szybką dewaluację pieniądza5’2. W początkach lat 30. przeciętny posag oscylował 
w granicach 10 tys. zł, ale zdarzały się przypadki, w których był znacznie wyższy’53. 
W uboższych rodzinach, przede wszystkim rzemieślniczych i drobnokupieckich, 
typowa suma posagowa była zdecydowanie niższa i wahała się od kilkuset do kil
ku tysięcy złotych. Dla porównania należy przypomnieć, że w 1934 r. robotnik 
niewykwalifikowany zarabiał w Krakowie ok. 2 zł dziennie, zaś miesięczna pensja 
nauczyciela szkoły powszechnej wynosiła ok. 200 zł5’4. W uproszczeniu można 
więc przyjąć, że typowy posag był równy zarobkom osiąganym w okresie od roku 
do kilku lat pracy.

Przegląd praktyki notarialnej sugeruje, że sumy posagowe deklarowane w kon
traktach były rzeczywiste. W zaledwie jednym przypadku podana przez strony 
układu wysokość posagu była z całą pewnością pozorna555. Mąż pokwitował bo
wiem odbiór kwoty jednego dolara, co miało prawdopodobnie służyć uniknięciu 
dodatkowych opłat i kosztów skarbowych związanych z zawarciem umowy.

W kontraktach strony raczej nie odnosiły się do wysokości ustalonego posagu. 
Wyjątkowy charakter ma klauzula pochodząca z umowy z 23 marca 1921 r.556, zgod
nie z którą narzeczony uznawał wypłacony mu posag w wysokości 250 tys. marek 
polskich za wystarczający i zrzekał się z tego tytułu dalszych roszczeń względem 
narzeczonej i jej rodziców. Do rzadkości należało również ustalanie dodatkowego 
posagu, jak w umowie z 18 sierpnia 1926 r.557, na podstawie której żona przyrzeka
ła mężowi 500 dolarów z uwagi na utratę wartości w skutek dewaluacji poprzed
nio wymówionego posagu.

nie od woli stron (Jj 1219 ABGB). W przypadku gdy posag, w ramach ciążącego na nich obowiązku 
wyposażenia córki, ustanawiali rodzice, ustawała mówiła ogólnie o posagu „odpowiednim do stanu 
i majątku” (§ 1220 ABGB). W orzeczeniu z 16 grudnia 1932 r. (Zb. OSN z 1932 r., nr 258) SN pod
kreślił, że oznaczenie wysokości posagu powinno zasadniczo nastąpić według stanu majątkowego 
zobowiązanego i uprawnionej w chwili zawierania przez nią małżeństwa, ale jeżeli wniosek o po
sag pojawił się kilka lat po ślubie, wówczas według stanu majątkowego dopiero z tej chwili, gdyż 
wykonanie obowiązku ciążącego na rodzicach na podstawie § 12220 ABGB nie może zachwiać ich 
egzystencją gospodarczą.

W okresie od 1918 do 1922 r. na ziemiach polskich, obok marek polskich, ciągle pozosta
wały w prawnym i faktycznym obiegu waluty porozbiorowe (korony austriackie, marki niemieckie 
■ruble). Poziom szalejącej wówczas inflacji obrazuje zmiana kursu dolara amerykańskiego wzglę- 
em marki polskiej: w 1919 r. za 1 dolara płacono 120 marek polskich, na koniec 1922 r. - 17850, 

zas rok później - astronomiczną kwotę 6 min 400 tys. marek polskich. Wprowadzenie reformy mo
netarnej W. Grabskiego tylko częściowo poprawiło sytuację monetarną, gdyż kurs złotówki w dal
szym ciągu był niestabilny. Dopiero po dewaluacji złotówki w 1927 r. inflacja została opanowana, 
zenej na ten temat zob. Z. Karpiński, Ustroje pieniężne w Polsce od roku 1917, Warszawa 1968, 

s· 'nast. oraz J. A. Szwagrzyk, Pieniądz na ziemiach polskich Χ-ΧΧ w., wyd. 2, Wrocław 1990, 
sz/linast.
[p k· ■ P°Sag rzadk° przekraczał sumę 20 tys. zł; tak np. Stąpor, R. 259/41 (46 tys. zł); Starzewski 

'ańsk*!’ R- 39477,1929 (7500 dolarów = ok. 73 tys. zł).
___ )· A. Szwagrzyk, op. cit., s. 274.

Wisłocki, R. 29699 (1929).
Wisłocki, R. 1965 (1921).
Starzewski, R. 35299 (1926).
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Częste fluktuacje na rynku pieniężnym na początku lat 20. i rosnąca w bły
skawicznym tempie inflacja marki polskiej znalazły swoje odzwierciedlenie także 
w praktyce dotyczącej sposobu określania posagu w kontraktach małżeńskich. Jej 
cechą charakterystyczną było powszechne umawianie posagu w dolarach ame
rykańskich. Duża stabilność kursu dolara spowodowała, że stał się on de facto 
drugą walutą obiegową w okresie hiperinflacji i reform podejmowanych w Polsce 
w latach 20. Warto zwrócić uwagę, że - z formalnego punktu widzenia - ustale
nie posagu w dolarach było niezgodne z przepisami ustawy z 17 grudnia 1921 r. 
o środkach naprawy państwowej gospodarki skarbowej558, która nakazywała, aby 
umowy obywateli polskich były zawierane wyłącznie w marce polskiej (art. 6). 
Otrzymanie zasady nominalizmu stało się jednak kompletnie niepraktyczne 
wobec realiów ówczesnego życia gospodarczego. Zastosowanie obcej waluty do 
określania zobowiązań wynikających z umów małżeńskich było wypracowanym 
przez praktykę panaceum na utratę wartości marki polskiej i złotego w pierwszych 
latach po reformie monetarnej W. Grabskiego. Co ciekawe, popularność dolara 
nie osłabła w następnej dekadzie mimo postępującej deflacji złotówki i związane
go z nią szybkiego spadku kursu pieniądza amerykańskiego559. Znacznie rzadziej 
w krakowskiej praktyce posag był natomiast oznaczony w innych walutach560 561 562.

558 Dz. U. nr 103, poz. 741.
ss’ W ciągu dekady 1928-1938 dolar stracił względem złotówki blisko 40% wartości, przy śred

nim kursie 5,30 zł w 1938 r. wobec 8,90 zł w 1928 r. Utrata wartości dolara na rynkach światowe 
była związana ze zmianą polityki pieniężnej Stanów Zjednoczonych i odejściem waluty amerykań
skiej od podstawy złotowej. O problemie deflacji w latach 30. zob. L. Barański, The Polish Dc/«i 
tion, 1930-1935, „Ekonomista Polski” 1945, no. 13, s. 49-60.

560 Np. częściowo w markach niemieckich, tak: Wisłocki, R. 3782 (1921).
561 Na temat problemu waloryzacji zobowiązań prywatno-prawnych w okresie międzywojen 

nym, zob. R. Jastrzębski, Wpływ siły nabywczej pieniądza na wykonanie zobowiązań pryeatno 
prawnych w 11 Rzeczypospolitej, Warszawa 2009, s. 25 i nast.

562 Np. Wisłocki, R. 2569 (1921); idem, R. 5140 (1922).
563 Np. Pajor, R. 703/32.
5M Stein, R. 1778.
565 Dz. U. nr 97, poz. 855.
566 Tak np. Rotter, R. 1069/34.

Z problemem niestabilności polskiego systemu pieniężnego wiązały się rów
nież, wprowadzane w niektórych kontraktach, tzw. klauzule dewaluacyjne. Wska
zywały one sposób waloryzacji posagu na wypadek deprecjacji polskiej waluty’6', 
jako punkt odniesienia strony przyjmowały z reguły kurs franka szwajcarskiego’6· 
lub dolara amerykańskiego563 *. W niektórych kontraktach szczegółowo określano 
sposób przeliczenia posagu. Przykładowo w umowie z 24 maja 1923 r?M kontra
henci ustalili, że z powodu stałej utraty wartości marki polskiej i w razie zmiany 
waluty w przyszłości wypłata miała nastąpić w nowym pieniądzu, w ilości jedno
stek monetarnych wyliczonych według stosunku kursu franka szwajcarskiego do 
marki polskiej w dniu podpisania umowy. Niekiedy odwoływano się także wprost 
do właściwych przepisów, m.in. rozporządzenia z 5 listopada 1927 r. w sprawie 
zmiany ustroju pieniężnego565, w którym wskazano zawartość złota w stopie uży
wanym do emisji pieniądza (art. 3)566.
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Rzadziej w skład majątku posagowego wchodziły ruchomości. Były to z re
guły przedmioty należące do wyposażenia mieszkania, jak w przypadku ukła
du z 5 sierpnia 1930 r.567, na mocy którego narzeczona wnosiła do małżeństwa, 
jako posag, swoją wyprawę składającą się z mebli i sprzętów codziennego użyt
ku o łącznej wartości 1500 dolarów. Ruchomości mogły również stanowić uzu
pełnienie kapitału posagowego. Takie ustalenia zawarli narzeczeni w umowie 
z 19 maja 1937 r.568 Przyszła żona przemysłowca z Bielska ustanowiła w niej posag, 
na który składały się gotówka w kwocie 20 tys. zł, a ponadto ruchomości o war
tości 10 tys. zł. W przypadku kilku umów, zawieranych zwłaszcza przez przemy
słowców i kupców, na posag składały się, zamiast gotówki, udziały w spółkach 
i przedsiębiorstwach569 lub papiery wartościowe570.

W stosunkach miejskich wyjątkowo przekazywano w posagu nieruchomo
ści571 lub dokonywano cesji wierzytelności572. Należy odnotować w tym miejscu 
także nietypową umowę z 26 sierpnia 1919 r.573 Przedmiotem posagu była w niej 
miesięczna renta, która miała być wypłacana mężowi przez cały czas trwania mał
żeństwa lub do chwili przeniesienia na niego własności wskazanej w kontrakcie 
nieruchomości. Natomiast w związku z szerszym znaczeniem, jakie miał posag 
w stosunkach wiejskich, jego przedmiotem były często ziemia i wzniesione na 
niej zabudowania gospodarskie.

Kodeks austriacki wyraźnie odróżniał przyrzeczenie posagu od jego przekaza
nia (§ 1218 ABGB)574. W przypadku gdy kontrakt zawierał wyłącznie promisso do- 
tis, czas realizacji zobowiązania był uzależniony od momentu jego zawarcia. Przy 
umowie przedmałżeńskiej termin wymagalności posagu wypadał bezzwłocznie 
po celebracji małżeństwa, chyba że został inaczej oznaczony przez strony (§ 1225 
zd. 2 ABGB). Z kolei jeżeli posag umówiono już w trakcie trwania małżeństwa, 
jego realizacja powinna nastąpić - w braku odmiennych postanowień kontrak
tu - bez zbędnego opóźnienia (§ 904 ABGB). W krakowskiej praktyce bardzo róż
nie określano moment wypłaty lub oddania posagu. Z reguły posagi pieniężne 
od razu przekazywano na ręce narzeczonego lub męża. W umowie potwierdzano 
zatem od razu także odebranie posagu. W przeciwnym przypadku kontrahenci 
szczegółowo oznaczali sposób i termin realizacji zobowiązań posagowych. Strony 
umowy z 18 sierpnia 1926 r.575 ustaliły na przykład, że posag w wysokości 1000 do
larów zostanie wręczony przyszłemu mężowi w dniu zawarcia małżeństwa, co

(19236) Myc*ński [Śpiewak], R. 48656. Podobnie: Wisłocki, R. 5402 (1922); Starzewski, R. 30447 

w Pai°r’ R’ 547/37. Podobnie: idem, R. 950/37.
’ Zob. np. Wisłocki, R. 13686 (1925); idem, R. 16506 (1926); Myciński, R. 27016 (1924); Mi- 

“owicz, R. 11762 (1930); Stąpor, R. 259/41.
Starzewski, R. 15034(1919).
Tak np. Midowicz, R. 8121 (1929); Rotter, R. 2963/34.
Np. Rotter, R. 2861/35.
Starzewski, R. 16841 (1919).

Jugesi 121.8 ABGB: Unter Heiratsgut versteht man dasjenige Vermögen, welches (...) übergeben oder 

’ ’ Wisłocki, R. 17812 (1926). Podobnie Stein, R. 93 (1922).
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odpowiadało regule ustawowej. Zdarzało się także, że posag był częściowo wypła
cany już w chwili sporządzenia układu, zaś co do pozostałej kwoty strony ustala
ły inne terminy płatności576. Niekiedy były one odległe. Przykładowo, w jednym 
z kontraktów z 1927 r.577 578 uzgodniono, że posag będzie płatny w ciągu 5 lat od 
zawarcia małżeństwa, podczas gdy w innym przypadku przewidziano termin aż 
dwukrotnie dłuższy378. W jednej z umów z 1925 r.579 wprowadzone rozwiązanie 
było jeszcze bardziej skomplikowane. Rodzice, którzy ustanowili w imieniu córki 
posag w wysokości 5 tys. dolarów, zobowiązali się zarazem do dalszego zatrudnia
nia w prowadzonym przez nich sklepie jej przyszłego małżonka, a do czasu ewen
tualnego rozwiązania tego stosunku realizacja posagu była w ogóle zawieszona. 
Sporadycznie zastrzegano wypłatę procentów od kwoty posagu do czasu pełnej 
realizacji zobowiązań posagowych580. Posag mógł wreszcie być płatny na każde 
żądanie uprawnionych, jak przyjęły strony układu z 14 stycznia 1926 r.581 582

576 Np. Wisłocki, R. 5378 (1922); Stein, R. 4762 (1925).
577 Midowicz, R. 5213 (1927).
578 Wisłocki, R. 16890(1926).
579 Wisłocki, R. 13555 (1925).
580 Tak np. Wisłocki, R. 10732 (1924); idem, R. 16506 (1926).
581 Wisłocki, R. 15979 (1926).
582 Myciński, R. 10807 (1920).
883 Myciński, R. 9074 (1920).
584 Np. Myciński, R. 9074 (1920); idem, R. 28931 (1925); Wisłocki, R. 13555 (1925).

Skutki prawne wniesienia do małżeństwa posagu były wypadkową jego po
dwójnej funkcji.

Posag miał służyć przede wszystkim ad onera matrimonii sustinenda, stąd 
prawo użytkowania kapitału posagowego i jego pożytków przypadało, w czasie 
trwania małżeństwa, mężowi (§§ 1227-1228 ABGB). Powyższa reguła znajdowała 
zastosowanie w stosunku do majątku nieruchomego, niezużywalnych ruchomo
ści i praw przynoszących długotrwałe dochody, jak np. renty posagowe. Jeżeli do 
posagu należały gotówka, wierzytelności i rzeczy zużywalne, z chwilą jego wy
płaty przechodziły one na własność męża (§ 1227 zd. 2 ABGB). W umowach mał
żeńskich wyjątkowo modyfikowano zasady ustawowe, zastrzegając na ogół włas
ność i użytkowanie ruchomości posagowych na rzecz żony. Atypowa była w tym 
względzie klauzula zawarta w układzie z 2 listopada 1920 r.58Z, zgodnie z którą 
narzeczony nie rościł sobie żadnych pretensji do sumy posagowej, w przyszłości 
wniesionej do małżeństwa przez żonę. Oryginalne postanowienie zawierała rów
nież umowa z 29 maja 1920 r.583 jej strony uzgodniły bowiem, że posag, wypłaco
ny do rąk narzeczonego, będzie stanowił współwłasność małżonków.

Drugą funkcją majątku posagowego było zabezpieczenie materialne żony na 
wypadek wdowieństwa. Zawierający w sobie wyposażenie posag był też zazwy
czaj ekwiwalentem udziału spadkowego, który przypadałby jej po rodzicach. Po
twierdzając tę regułę, w niektórych kontraktach wyraźnie zaznaczano, że posag 
miał zostać zaliczony na poczet dziedziczenia584.
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Z ustanowieniem posagu wiązała się konieczność określenia zasad jego zwro
tu. W umowach regulowano zazwyczaj tę kwestię w dwóch aspektach: 1) precy
zowano los posagu w razie wcześniejszej śmierci żony lub męża oraz 2) ustalano 
zasady jego zwrotu na wypadek separacji lub rozwiązania małżeństwa, względnie 
innych okoliczności.

Zgodnie z § 1229 ABGB posag po śmierci męża przypadał żonie, a w razie 
gdyby go nie przeżyła, jej dziedzicom. W większości przypadków w układach ma
jątkowych potwierdzano powyższe zasady, powtarzając je wprost w treści aktu, 
a rzadziej przez odesłanie do wspomnianego przepisu kodeksu austriackiego585. 
Modyfikacje tych reguł, nieczęste w praktyce, szły w kilku kierunkach. Przede 
wszystkim kontrahenci zastrzegali - w razie wcześniejszej śmierci męża - tylko 
określoną część posagu na rzecz żony. Tak uczyniono w kontrakcie z 27 listopada 
1919 r.586, przewidując, że małżonce przypadnie wówczas połowa majątku posago
wego, chyba że z małżeństwa pozostanie potomstwo. Podobną klauzulę zawierał 
układ z 11 lutego 1919 r.: żona miała zagwarantowaną połowę majątku posagowe
go, a reszta miała zostać rozdzielona między dzieci małżonków587. W przypadku 
ustanowienia posagu przez osobę trzecią kodeks austriacki dawał również możli
wość uczynienia w umowie zastrzeżenia, że po śmierci męża posag do niej wróci 
(§ 1229 ABGB). W praktyce jednak rodzice nie korzystali z tego przepisu. Zdarzało 
się natomiast, że ustanawiający posag miał go na powrót otrzymać w razie śmierci 
żony, a zatem przed innymi spadkobiercami588. Niekiedy zaznaczono w umowie 
ponadto, że obowiązek zwrotu posagu żonie lub jej spadkobiercom nie narusza 
praw wynikających z zasad dziedziczenia ustawowego po zmarłym małżonku389. 
Warto zwrócić uwagę, że jeszcze rzadziej modyfikowano przepisy ustawowe na 
korzyść męża, co było związane - jak można przypuszczać - ze specyficzną funk
cją zabezpieczającą posagu. Przykładowo w kontrakcie małżeńskim z 8 czerw
ca 1922 r?90 strony przyjęły, że po ewentualnej wcześniejszej śmierci żony po
sag przypadnie dzieciom, ale w razie ich braku spadkobiercy otrzymają już tylko 
% kwoty, zaś pozostałą część zachowa wdowiec, jeszcze dalej idąca była klauzula 
układu z 8 sierpnia 1929 r.591, zgodnie z którą mąż zachowywał w każdym przy
padku połowę udziału w przedsiębiorstwie, stanowiącym przedmiot wniesionego 
do małżeństwa posagu. Zamiast zatrzymania na własność posagu mężowi mogło 
służyć tylko prawo jego dożywotniego użytkowania592 *. W pojedynczych przypad
kach posag miał wreszcie w całości przypaść mężowi393. Oryginalne rozwiązanie 

i8s Taknp. Starzewski, R. 20774 (1920); Wisłocki, R. 9004 (1923).
Myciński, R. 6935 (1919).

>8' Starzewski, R. 15034 (1919). Podobnie: Myciński, R. 9974 (1920).
)88 Np. Karpiński, R. 1306 (1919); Wisłocki, R. 3782 (1921); idem, R. 12993 (1925).

Np. Myciński, R. 7700 (1920); Wisłocki, R. 13686 (1925).
)’° Wisłocki, R. 5118 (1922).
>91 Wisłocki, R. 29308 (1929). Podobnie: Starzewski, R. 15582 (1919); Midowicz, R. 2672 

(1926).
9,2 Starzewski [Rybiański], R. 30787 (1923).

Np. Stein, R. 4762 (1925); Midowicz, R. 19960 (1930).
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przewidziano w tym zakresie w umowie z 5 lipca 1919 r.594 Zasady wypłaty posagu 
na wypadek bezpotomnej śmierci żony zostały w niej uwarunkowane długością 
stażu małżeńskiego. Gdyby nie przekroczył on 10 lat, cały posag miał wrócić do jej 
masy spadkowej i podlegać zwykłemu dziedziczeniu. Przy dłuższym stażu część 
posagu należna spadkobiercom żony stopniowo zmniejszała się, a po osiągnięciu 
dwudziestoletniego stażu pożycia małżeńskiego cała suma przypadłaby mężowi.

s’·' Starzewski, R.16332 (1919).
595 Por. rozdz. 11, pkt 8.
596 Np. Rotter, R. 237/34.
5,7 Myciński, R. 27016 (1924).
598 Rotter, R. 2453/34.
599 Np. Myciński, R. 38993 (1928).

W układzie małżeńskim regulowano ponadto inne przypadki, w których po
wstawał obowiązek zwrotu posagu. Zaliczano do nich przede wszystkim separa
cję lub rozwiązanie małżeństwa, a także pogorszenie sytuacji finansowej męża, 
które groziło uszczupleniem majątku posagowego bądź jego utratą.

Los posagu w razie rozdziału małżonków od stołu i łoża oraz rozwodu byt 
określony w §§ 1263-1266 ABGB595. Z przepisów tych wynikała konieczność jego 
zwrotu, o ile zawarte wcześniej przez małżonków kontrakty majątkowe traci
ły wskutek rozdziału swoją moc prawną. Mimo tego zazwyczaj już w momen
cie przyrzeczenia posagu szczegółowo określano warunki jego zwrotu. Z reguły 
umowa przewidywała, że mąż będzie zobligowany do oddania majątku posago
wego, względnie wypłaty pobranych sum posagowych, w razie separacji, roz
wodu lub unieważnienia małżeństwa bez względu na to, która ze stron będzie 
ponosiła winę za rozkład pożycia. Klauzule przeciwne, uzależniające obowiązek 
zwrotu posagu od możliwości przypisania mężowi winy, należały do rzadkości1’6. 
Sporadycznie ustalano także jedynie częściową restytucję posagu, jak w kontr
akcie z 20 października 1924 r.597, w którym zawarto postanowienie, że na wypa
dek rozwodu lub separacji strony miały porozumieć się w tej kwestii w oparciu 
o właściwe przepisy ustawy, jednak ewentualny zwrot posagu nie mógł przekra
czać połowy jego wartości. Typowy układ małżeński zawierał natomiast klauzule 
przewidujące szerszą od ustawowej ochronę interesów kobiety w przypadku fak
tycznej separacji. Większość umów nakładała bowiem pewne obowiązki na męża 
już wówczas, gdy żona opuściła wspólne miejsce zamieszkania, często niezależnie 
od tego, czy nastąpiło to pod przymusem, czy na jej własne życzenie. Zazwyczaj 
mąż rnusiał od tego momentu płacić jej określone odsetki od sumy posagowej aż 
do chwili prawomocnego zakończenia postępowania sądowego w sprawie sepa
racji lub rozwodu. Wysokość odsetek wahała się od kilku do nawet 12% w skali 
roku598. W tym wypadku już rzadziej żona mogła żądać zwrotu posagu599.

Odmiennie od regulacji ustawowej kształtowały się postanowienia umów 
małżeńskich dotyczące zwrotu posagu w razie otwarcia konkursu do majątku 
męża. Przypomnijmy, że stosownie do § 1260 ABGB żona mogła wówczas żądać 
zabezpieczenia posagu, lecz nie jego zwrotu wobec wierzycieli konkursowych. 
Aby wzmocnić jej pozycję, w kontraktach zastrzegano z reguły, że już samo otwar
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cie konkursu będzie okolicznością, w której zaktualizuje się obowiązek oddania 
posagu. Taka klauzula budzi jednak wątpliwości z punktu widzenia jej zgodności 
z prawem, gdyż mogła ona naruszać interesy wierzycieli chronione przez omó
wione już przepisy ordynacji konkursowej600. Umowy małżeńskie przewidywały 
też, że roszczenie o wydanie posagu stanie się wymagalne w innych przypadkach 
wskazujących na problemy finansowe męża. Do typowych należały: złożenie 
określonej liczby protestów wekslowych przeciwko mężowi, wydanie nakazu za
płaty lub tytułu egzekucyjnego na określoną w umowie minimalną kwotę, zawie
szenie wypłat bez otwarcia konkursu przez męża bądź ewentualnie przez spółkę, 
w której byłby udziałowcem, a czasami także zajęcie przez wierzycieli odsetek 
od ulokowanej w banku gotówki601. Postanowienia tego typu stanowiły przejaw 
dodatkowego zabezpieczenia posagu w zakresie wykraczającym poza ochronę 
ustawową. Uzasadnieniem przyjęcia takich rozwiązań w umowie były dolegliwe 
następstwa prawne utraty majątku posagowego. Zgodnie bowiem z § 1223 ABGB 
kobieta, która poniosła uszczerbek w posagu, choćby bez swojej winy, nie mogła 
domagać się od rodziców nowego wyposażenia bądź posagu, nawet w razie za
warcia ponownego małżeństwa.

600 Por. rozdz. 11, pkt 7.
Np. Wisłocki, R. 10717 (1924).
Przede wszystkim u notariuszy: T. Starzewskiego i S. Wisłockiego, a także - w znacznie 

mniejszym stopniu - J. Mycińskiego, L. Midowicza i S. Steina.

4.1.3. Oprawa
Oprawa była instytucją małżeńskiego prawa majątkowego, która znacznie rza
dziej niż posag pojawiała się w krakowskiej praktyce notarialnej. W zaledwie co 
dziesiątej umowie zawierającej klauzule dotyczące przyrzeczenia lub wypłaty po
sagu została ustanowiona także oprawa. Co ciekawe, występuje ona tylko w ukła
dach z okresu międzywojennego. Zwyczaj jej przyrzekania całkowicie zanikł po 
wybuchu II wojny światowej. Na podstawie materiału archiwalnego trudno oce
nić, z czego wynikała niewielka liczba kontraktów przewidujących ustanowienie 
oprawy. Można przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, że instytucja ta, w prze
ciwieństwie do posagu, wcześniej już straciła swoje praktyczne znaczenie i z tego 
względu była sporadycznie stosowana przez małżonków w okresie międzywojen
nym. Ponadto była instrumentem użytecznym, z racji swojego charakteru, przede 
wszystkim dla ludzi odpowiednio majętnych, co niewątpliwie także ograniczało 
jej atrakcyjność jako instytucji prawa małżeńskiego majątkowego.

Nierozstrzygalna pozostaje natomiast kwestia oceny tego, w jakim stopniu 
stosowanie oprawy wynikało z przyjętego, przynajmniej w pewnych kręgach spo
łecznych, zwyczajowego modelu normowania relacji majątkowych małżonków, 
zas w jakim jej zastosowanie w praktyce było wynikiem wpływu notariusza na 
ukształtowanie treści danego kontraktu. Z jednej strony należy zwrócić uwagę 
w tym kontekście na fakt, że oprawa pojawia się w aktach notarialnych jedynie 
kilku krakowskich rejentów602, co zdaje się sugerować decydującą rolę notariusza 
w nadaniu określonym zobowiązaniom majątkowym męża względem żony cha
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rakteru oprawy w znaczeniu § 1230 ABGB. Z drugiej strony była to instytucja zu
pełnie nieobecna w umowach klienteli wiejskiej, co przemawia za tym, że w tym 
środowisku zwyczaj zawierania oprawy był zupełnie obcy.

Bliższa analiza postanowień umów małżeńskich odnoszących się do oprawy 
wskazuje, że krakowscy notariusze nie zawsze w sposób właściwy, czyli zgodny 
z przepisami kodeksu austriackiego, formułowali odpowiednie klauzule jej doty
czące. Nie wnikając w tym miejscu w żywy w doktrynie austriackiej i polskiej spór 
o naturę prawną oprawy603, trzeba przypomnieć, że - zgodnie z § 1230 ABGB - 
mogło być nią to, „co narzeczony lub trzeci wyznaczy narzeczonej dla powięk
szenia posagu”, jak już wspomniano wyżej604, pozostawała ona w ścisłym związ
ku z posagiem, dlatego też bez jego przyrzeczenia niedopuszczalne było również 
i ustanowienie oprawy. Tymczasem w praktyce zdarzały się przypadki, w których 
umowa regulowała wyłącznie oprawę (bez przyrzeczenia posagu), co pozostawa
ło w sprzeczności z literą prawa austriackiego605. Nie zawsze też właściwie reda
gowano treść umowy. Przykładowo w jednym z kontraktów z 1920 r. notariusz 
w sposób niefortunny sformułował zasady jej wypłaty, wprowadzając do umów 
postanowienie, na mocy którego mąż przyrzekał w razie swej wcześniejszej śmier
ci (!) wypłacić żonie, poza posagiem, również odprawę w wysokości 14 tys. marek 
polskich606. Trudno także wyjaśnić intencje kontrahentów umowy z 10 czerw
ca 1922 r.607, którzy ustanowili na wypadek przeżycia męża „oprawę, względnie 
darowiznę” w wysokości 4 min marek polskich. Niezbyt jasna jest również kon
strukcja oprawy w umowie z 14 grudnia 1922 r.608, zgodnie z którą mąż celem 
zabezpieczenia materialnego żony po swojej śmieci „darował” jej na ten wypadek 
20 min marek polskich płatnych w ratach, co zarazem miało stanowić „oprawę 
wszystkich należnych jej praw spadkowych po mężu. W przebadanych aktach 
notarialnych nie stwierdzono natomiast problemów z rozróżnieniem oprawy od 
wyprawy, która, jak pamiętamy, służyła wyposażeniu narzeczonego przez rodzi
ców (§ 1231 ABGB).

603 W doktrynie austriackiej przyjmowano, że oprawa ma albo charakter umowy dwustronnie 
zobowiązującej, uwypuklając jej powiązanie z posagiem, albo też jest sui generis darowizną warun
kową, skuteczną mortis causa. Za ostatnim poglądem opowiadał się w literaturze polskiej E. Ti 
(Wykład austryackiego prawa familijnego..., s. 221); przeciwny był mu z kolei S. Wróblewski (Po 
wszechny austryacki kodeks..., t. 2, s. 1039).

604 Por. rozdz. 11, pkt 3.1.4.2.
605 Tak np. Wisłocki, R. 11653 (1924).
606 Starzewski [Rybiański], R. 20037 (1920).
607 Wisłocki, R. 5140 (1922).
608 Wisłocki, R. 7042 (1922).

Mimo że kodeks austriacki dopuszczał sytuację, w której odprawa była wy
znaczona przez osobę trzecią, taki przypadek ani razu nie miał miejsca w krakow
skiej praktyce notarialnej. Oprawa zawsze była więc przyrzeczeniem ze strony 
narzeczonego lub męża dokonanym dla narzeczonej bądź żony.

Powiązanie oprawy z posagiem skutkowało bardzo zbliżonym ujęciem posta
nowień kontraktu dotyczących obu instytucji. Notariusz z reguły podkreślał ten 
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specyficzny, w istocie subsydiarny charakter oprawy, używając sformułowania, 
że zostaje ona ustanowiona „dla powiększenia” czy „dla pomnożenia”609 posagu. 
Część umowy poświęcona oprawie była więc poprzedzona stosownymi klauzula
mi posagowymi.

Zob. np. Wisłocki, R. 2486 (1921).
610 Np. Wisłocki, R. 13101 (1925); idem, R. 15998 (1926).
611 Np. Starzewski [Rybiański], R. 16765 (1919); idem, R. 17406 (1919); Myciński, R. 9074 

(1920); Wisłocki, R. 2486 (1921).
612 Np. Myciński, R. 9501 (1920): posag 70 tys., a oprawa 20 tys. marek polskich; Wisłocki,

R. 5378 (1922): posag 3 min, a oprawa 750 tys. marek polskich; idem, R. 13686 (1925): posag 5 tys.,
a oprawa jedynie 200 zł.

615 Np. Starzewski, R. 16647 (1919); Wisłocki, R. 10697 (1924); idem, R. 10732 (1924); idem, 
R-13101 (1925).

Np. w umowie z 8 czerwca 1922 r. (Wisłocki, R. 5118) strony uzgodniły posag w wysokości 
0.8 tys. marek polskich, a oprawę w kwocie 30 tys. marek polskich. Zdarzało się, że dysproporcja 
yh znacznie większa, jak np. w kontrakcie z 19 listopada 1921 r., (idem, R. 3727): oprawa 200 tys. 

względem posagu 20 tys. marek polskich.
™ Starzewski, R. 16647(1919).

Por. np. Wisłocki, R. 3782 (1921), gdzie oprawa została ustanowiona na wyposażeniu miesz- 
«na; podobnie Stein, R. 4762 (1925).

6‘' Starzewski, R. 16860(1919).
Np. Wisłocki, R. 15998 (1926).

19 Np. Myciński, R. 6929 (1919); Wisłocki, R. 5118 (1922); idem, R. 13101 (1925).

Przedmiot oprawy był zasadniczo taki sam jak przedmiot posagu. W praktyce 
krakowskiej oprawę wyznaczano więc co do zasady w określonej kwocie pieniędzy. 
Jej wysokość była, z oczywistych względów, dostosowana do możliwości finanso
wych narzeczonego (męża). Niekiedy oprawa, podobnie jak posag, była umawiana 
w obcej walucie610. Regułą było, że jej wysokość była niższa od posagu, wynosiła 
zazwyczaj jego połowę611 lub nawet mniej612. Rzadziej kwota przyrzeczonej oprawy 
była równa posagowi613. Jedynie w kilku przypadkach przewyższała sumę posago
wą614. Strony w zasadzie nie precyzowały źródeł sfinansowania ustalonej oprawy. 
Wyjątkowy jest pod tym względem kontrakt z 6 sierpnia 1919 r.615, w którym mąż 
wyznaczył oprawę w kwocie 50 tys. koron, zastrzegając, że środki na jej pokrycie 
będą pochodzić z polisy ubezpieczeniowej, do której regularnego opłacania zo
bowiązywał się w tej samej umowie. Poza kapitałem pieniężnym przedmiotem 
oprawy były w kilku przypadkach ruchomości616 oraz udziały w kamienicy617.

Podobnie jak przy klauzulach posagowych, w układach małżeńskich dużo 
uwagi poświęcano sprecyzowaniu okoliczności, w których oprawa będzie należa
ła się małżonce lub, ewentualnie, w których utraci do niej prawo. Nierzadko była 
to wspólna klauzula dotycząca zarówno zwrotu lub zasad dziedziczenia posagu, 
jak i płatności przyrzeczonej oprawy. Zdarzało się także, że notariusz, normując 
kwestie związane z wypłatą oprawy, wprost odwoływał się do zasad przyjętych 
w odniesieniu do posagu618 lub wynikających z przepisów kodeksowych619.

Zgodnie z zasadą przyjętą przez ustawodawcę austriackiego przyrzeczona 
w układzie małżeńskim oprawa przechodziła na własność żony po śmierci męża, 
i to niezależnie od tego, komu miałby przypaść posag w razie jej śmierci (§ 1230 
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ABGB). W przypadku separacji i rozwodu kwestię tę rozstrzygał § 1263 i nast. 
ABGB620. W kontraktach małżonkowie uzupełniali lub zmieniali wspomniane re
guły. Na ogół umowa potwierdzała, że oprawa w całości przypadnie żonie, o ile 
przeżyje ona męża. Do rzadkości należały inne uzgodnienia, jak np. w umowie 
z 11 lutego 1919 r.621, w której przewidziano, że oprawa po śmierci męża zostanie 
rozdzielona po połowie między wdowę i pochodzące z małżeństwa dzieci. Jako 
że oprawa z swej natury była dodatkowym przysporzeniem majątkowym męża 
na rzecz małżonki celem zabezpieczenia jej przyszłości materialnej na wypadek 
wdowieństwa, mąż nie był zobowiązany ex lege - inaczej niż przy posagu - do jej 
zapłaty spadkobiercom zmarłej622. Dopiero stosowna klauzula zawarta w umowie 
mogła przewidywać, że oprawa będzie płatna także wówczas, gdy żona nie prze
żyje męża. W praktyce postanowienia tego typu znalazły się w kilku kontraktach. 
Umowa z 20 listopada 1921 r.623 przewidywała na przykład, że w takiej sytuacji 
roszczenie o wypłatę oprawy przejdzie na ojca żony lub jego zstępnych, a gdy mał
żonkowie doczekają się dziecka, wówczas kapitał przypadnie jemu.

620 Zob. rozdz. 11, pkt 8.
621 Starzewski, R. 15034 (1919). , h
622 Mimo że nie było konieczności osobnego uregulowania tej kwestii w umowie, w niektoO 

kontraktach umieszczono stosowne klauzule, por. np. Wisłocki, R. 11653 (1924); idem, R- 
(1924).

623 Wisłocki, R. 3782 (1921).
624 Tak np. Wisłocki, R. 3782 (1921).
625 Starzewski, R. 30447 (1923).
620 Stein, R. 1778(1924).

Bardziej rozbudowane były postanowienia umów dotyczące zasad wypłaty 
oprawy w razie rozdziału małżonków od stołu i łoża, rozwodu lub unieważnie
nia małżeństwa. Typowa klauzula kontraktowa przewidywała, że oprawa będzie 
należeć się żonie również na wypadek rozdziału lub rozwiązania małżeństwa, 
z wyjątkiem sytuacji, w której ponosiłaby ona wyłączną winę za rozkład poży
cia małżeńskiego. Tylko sporadycznie układ był bardziej korzystny dla małżon
ki i przyznawał jej prawo do oprawy w każdym przypadku, bez względu na roz
strzygnięcie sądu o winie624. Trzeba zwrócić uwagę, że oprawa wypłacana przy 
separacji lub rozwodzie traciła swój pierwotny charakter świadczenia umówio
nego mortis causa i stawała się rodzajem jednorazowej odprawy dla żony, mają
cej zrekompensować jej szkody związane z rozłączeniem. Na podstawie umowy 
z 29 maja 1923 r.625 kontrahenci od razu nadali oprawie taki sens, zastrzegając, że 
obowiązek jej wypłaty powstanie wyłącznie w przypadku separacji bądź rozwodu 
orzeczonego bez winy małżonki, nie zaś po wcześniejszej śmierci męża.

Obowiązek wypłaty oprawy przewidywano również w razie wystąpienia okreś
lonych symptomów kłopotów finansowych męża. Rozwiązania kontraktów' były’ 
tu zbliżone do klauzul posagowych. Przykładowo w umowie z 24 maja 1924 r. 
strony zastrzegły, że płatność oprawy będzie wymagana w przypadku wydania 
przeciwko mężowi wekslowego nakazu zapłaty lub nawet nieprawomocnego wy
roku o zapłatę.
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4.1.4. Wyprawa
Powszechnym zwyczajem było zamieszczanie w małżeńskiej umowie majątko
wej klauzul dotyczących tzw. wyprawy. Krakowska praktyka dowodzi jednak, że 
znaczenie tego terminu w życiu codziennym znacząco odbiegało od treści nada
nej mu przez kodeks austriacki. Należy przypomnieć, że zgodnie z § 1231 ABGB 
wyprawą było przysporzenie majątkowe dokonane przez rodziców na rzecz syna 
w ramach realizacji ciążącego na nich ustawowego obowiązku wyposażenia 
dzieci. Tymczasem w układach majątkowych pod pojęciem wyprawy rozumia
no przedmioty osobistego użytku, ubrania i wyposażenie mieszkania, które były 
wnoszone do małżeństwa przez żonę. W kontraktach sporządzanych przez klien
telę wiejską natomiast w ogóle nie wyróżniano osobno wyprawy.

W umowach małżeńskich poprzestawano zwykle na dość lakonicznym okreś
leniu przedmiotu wyprawy jako ogółu ruchomości będących własnością kobiety 
przed ślubem, względnie nabytych z jej własnych finansów. Na żądanie kontra
hentów notariusz zamieszczał czasami, w treści układu lub w formie załączni
ka do niego, także szczegółowy wykaz składników majątkowych składających 
się na wyprawę. Z lektury jednego z takich inwentarzy, zawartych w kontrakcie 
z 21 października 1934 r.627, dowiadujemy się, że rodzaj przedmiotów, co do któ
rych małżonka zastrzegała sobie własność, mógł być bardzo różny. We wskaza
nym przypadku było to

całe urządzenie mieszkania jakie wspólnie w przyszłości (...) zajmować będą, 
a składające się z dwóch łóżek dębowych wraz z materacami i pościelą, dwóch 
szafek nocnych, dwóch szaf dębowych, jednej kozetki krytej gobeliną, jednego 
lustra, zegara ściennego, stołu dębowego, sześciu krzeseł, kredensu, umywalki, 
nadto całe urządzenie kuchenne, a w tym dwa kredensy białe kuchenne, w końcu 
trzy pary firanek do okien, trzy kapy zielone pluszowe, jeden kandelabr srebr
ny, sześć kubków srebrnych, jeden serwis srebrny na dwanaście osób, nakrycie 
stołu srebrne na dwanaście osób, sześć srebrnych łyżeczek, jedno futro karaku
łowe damskie, jeden płaszcz damski z futrzanym kołnierzem, futro męskie z ko
żuchem fokowym, wszystkie stroje letnie i zimowe, dwa ubrania męskie, nadto 
wszelka bielizna i garderoba znajdująca się w powyższym mieszkaniu oraz (...) 
cztery pierścienie damskie złote, a w liczbie tych dwa z brylantami, jeden zło
ty zegarek damski, jeden złoty zegarek męski z dewizką, sznur pereł, bransoleta 
damska z rubinem.

Zamieszczenie w umowie klauzuli odnoszącej się do wyprawy miało podwój
ny skutek prawny. Wskazanie składników majątkowych jako należącej do żony 
wyprawy służyło, po pierwsze, uniknięciu ich kwalifikacji jako części posagu lub 
nabytych pod tytułem darmym od męża. Wyprawa stawała się zatem kategorią 
SUI 9eneris dóbr zastrzeżonych, co do których kobieta potwierdzała swoje prawa, 
a także fakt, że pochodzą one z majątku jej lub rodziców628 bądź zostały zakupio- 
ne z jej własnych środków. Niekiedy rozciągano skutki tej klauzuli na majątek

Rotter, R. 2487/34.
628 'T· i · '

‘akie zastrzeżenie zostało uczynione np. w umowie Rotter, R. 3062/34. 
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przyszły, jak np. w umowie z 1 lipca 1935 r.629, zgodnie z którą do żony miały na
leżeć także klejnoty nabyte w trakcie trwania małżeństwa. W ten sposób stro
ny uchylały wątpliwości co własności poszczególnych rzeczy. Zgodnie bowiem 
z § 1237 zd. 2 ABGB w razie ich wystąpienia przyjmowano, że nabycie pochodzi 
od męża. Po drugie, przedmiotowa klauzula niwelowała domniemanie zarządu 
mężowskiego z § 1238 ABGB, gdyż żona zastrzegała sobie zazwyczaj wyłączność 
w zakresie zarządzania wyprawą i jej użytkowania, dopuszczając ewentualnie jej 
współużytkowanie przez męża na czas trwania małżeństwa630. Ograniczenia swo
body zarządu żony w przedmiocie wyprawy należały do rzadkości631.

629 Rotter, R. 1598/35. Podobnie np. idem, R. 3175/35.
630 Tak np. Starzewski, R. 15427 (1919); idem, R. 16624 (1919); Wisłocki, R. 6350 (1922).
631 Np. Starzewski, R. 30447 (1923): żona zobowiązała się nie sprzedawać należącego do niej 

wyposażenia mieszkania bez uprzedniej zgody męża.
632 Por. uwagi zawarte w rozdz. 1, pkt 2.4.
633 Np. Myciński, R. 36794 (1927); Starzewski, R. 40521 (1930); Stąpor, R. 1916/35.

Warto zaznaczyć, że sprawę własności ruchomości małżonkowie regulowali 
nie tylko w układach małżeńskich, lecz często również w składanych jednostron
nie przed notariuszem oświadczeniach. Służyły one potwierdzeniu, że określone 
przedmioty majątkowe pozostają własnością żony i mąż nie rości sobie do nich 
żadnych pretensji.

4.1.5. Zarząd i użytkowanie majątku
Na gruncie prawa austriackiego małżonkowie mogli zawrzeć odrębny kontrakt 
„co do użycia swego majątku”, określany jako Bewirtschafttungsvertrag. Jego ce
lem było unormowanie kwestii zarządu i użytkowania majątku na czas trwania 
małżeństwa. Ten sam skutek prawny wywoływało dodanie stosownej klauzuli do 
innych postanowień układu małżeńskiego. W przeciwnym wypadku obowiązy
wało domniemanie, że żona powierzyła mężowi, jako ustawowemu zastępcy, za
rząd swojego majątku (§ 1238 ABGB). Zbliżone następstwa prawne braku umowy 
między małżonkami przewidywało także ustawodawstwo obowiązujące w okre
sie międzywojennym na terenach byłego zaboru rosyjskiego i pruskiego. Z prze
widzianymi w KCKP i BGB ustawowymi reżimami majątkowymi nierozłącznie 
związane było bowiem prawo do użytkowania majątku żony przez męża, w szcze
gólności zaś do zarządzania nim632.

W praktyce krakowskiej nie było kontraktów, które dotyczyłyby wyłącznie 
zarządu i użytkowania majątku. Kwestia zarządu była natomiast regulowana 
w umowach jako jedna ze spraw związanych z ułożeniem wzajemnych relacji ma
jątkowych na czas trwania małżeństwa.

Postanowienia kontraktów odnoszące się do zasad zarządu majątkiem w cza
sie małżeństwa można podzielić na dwie grupy. W pierwszej znajdują się klauzule, 
które potwierdzały obowiązujące w tej materii zasady ustawowe633, zaś w drugiej 
grupie postanowienia je zmieniające. Modyfikacja kodeksowych zasad zarządu 
i użytkowania następowała jednak rzadko, bo w niespełna 5% wszystkich unio" 
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małżeńskich. Najczęściej zastrzegano, że żona będzie samodzielnie zarządzać 
swoim majątkiem634. Było to regułą zwłaszcza w przypadku zdecydowania sie 
małżonków na przyjęcie systemu wspólności dorobku. W niektórych umowach 
klauzulę tę formułowano inaczej - układ obejmował zrzeczenie się męża zarządu 
majątkiem żony635. W kontrakcie z 27 lipca 1923 r.636, sporządzonym na podsta
wie przepisów BGB, małżonkowie uchylili system zarządu i pobierania pożytków, 
wprowadzając pełną rozdzielność majątkową.

4.1.6. Klauzule na wypadek separacji lub rozdziału małżeństwa
Mimo że do podstawowych funkcji kontraktów sporządzanych przy okazji ślu
bu należało unormowanie relacji majątkowych (przyszłych) małżonków na czas 
trwania związku małżeńskiego, dość powszechna była praktyka - świadcząca bez 
wątpienia o dużej zapobiegliwości kontrahentów - dodawania do umów określo
nych klauzul na wypadek ewentualnej separacji lub rozwodu.

Postanowienia te dotyczyły przede wszystkim alimentacji, która była ustalana - 
jakbrzmiała przykładowa formuła zaczerpnięta z jednej z umów z 1920 r.637 -

na wypadek, gdyby mąż żonę swą złośliwie opuścił, albo z domu swego ją wypę
dził, albo gdyby on sam lub mieszkający z nim członkowie rodziny jego tak źle się 
(...) obchodzili, że dalsze pożycie w domu męża stanie się da niej niemożliwem 
i nieznośne, a ona na skutek tego, choć bez separacji sądowej, dom męża opuści.

Nietypowy charakter miał układ sporządzony 30 kwietnia 1929 r.638. Mimo że 
został zawarty przez narzeczonych jako kontrakt przedmałżeński, jego postano
wienia w całości odnosiły się do przypadku ewentualnego rozwiązania małżeń
stwa. Kontrahenci wyjaśnili, że podpisując umowę, wzięli pod uwagę „różnicę 
wieku, jaka istnieje pomiędzy przyszłymi małżonkami i chcąc zapobiec wszelkim 
możliwym sporom lub nieporozumieniom” z góry ustalili zasady likwidacji wza
jemnych pretensji, które mogą w przyszłości wyniknąć z ich pożycia małżeńskiego. 
Zgodnie z warunkami tego układu mąż nie był zobowiązany w żadnym wypadku 
do alimentacji żony, natomiast w razie zaistnienia nawet tylko faktycznej separacji 
małżonków miał wypłacić jej jednorazowo sumę 5 tys. dolarów amerykańskich.

4-2. Klauzule o charakterze niemajątkowym
Postanowienia o charakterze niemajątkowym rzadko pojawiały się w omawianym 
typie małżeńskich układów majątkowych, jedynie w pojedynczych przypadkach 
kontrahenci przyjmowali na siebie zobowiązania dotyczące terminu, w którym 
zamierzali zawrzeć małżeństwo, co zarazem stanowiło warunek skuteczności

Np. Starzewski, R. 26016 (1921); idem, R. 33436 (1925); Wisłocki, R. 14077 (1925); Myciń- 
R.^36632 (1927); idem, [Śpiewak], R. 48656 (1930); Rotter, R. 2118/36.
? Np. Stąpor, R. 2292/37, Pajor, R. 547/37.

Rotter, R. 1623/37.
Starzewski, R. 20774 (1920). 
Midowicz, R. 9100(1929).



148 IV. Umowy majątkowe na czas trwania małżeństwa

kontraktu. Do zupełnie wyjątkowych należy oświadczenie narzeczonych złożone 
przed notariuszem przy sporządzaniu umowy z 14 stycznia 1925 r.639, że ślubują 
„otaczać się wzajemną miłością, szacunkiem i wiernością”. W kontraktach, w któ
rych ustalano określone zobowiązania małżonków na wypadek separacji lub roz
wodu, dodawano niekiedy klauzule regulujące wychowanie wspólnych dzieci.

639 Wisłocki, R. 15979(1925).
640 Por. Kodeks postępowania cywilnego. Część druga, oprać. Μ. Allerhand, Lwów 1933, 

s. 48.
641 Ibidem, s. 47.
642 Np. Wisłocki, R. 2486 (1921); idem, R. 10697 (1924); Midowicz, R. 2904 (1926), idem, 

R. 9455 (1929); Stąpor, R. 82/34; Rotter, R. 1598/35.
643 Np. Starzewski, R. 15034 (1919); Wisłocki, R. 13855 (1925).
644 Np. Starzewski, R. 15582 (1919).

5. Zabezpieczenie roszczeń wynikających z umów

Szczególne znaczenie zobowiązań majątkowych przyjmowanych przez małżon
ków w umowach zawieranych na czas trwania małżeństwa skłaniało ich do przy
jęcia określonych zabezpieczeń ich realizacji na zasadach przewidzianych w ukła
dzie małżeńskim i w określonym w nim terminie.

Najczęściej stosowaną formą zabezpieczenia tych roszczeń była instytucja 
dobrowolnego poddania się egzekucji, zwana w ówczesnej praktyce notarialnej 
„rygorem egzekucyjnym” lub „płatniczym”. Możliwość jej zastosowania wynikała 
z § 3 a.u.n., a po wejściu w życie w 1933 r. nowego kodeksu postępowania cywilne
go z art. 527 pkt 5 k.p.c. Dobrowolne poddanie się egzekucji polegało na nadaniu 
aktowi notarialnemu obejmującemu kontrakt małżeński tytułu egzekucji sądo
wej, co pozwalało małżonkowi - wierzycielowi, po uzyskaniu klauzuli wykonal
ności, na skierowanie sprawy bezpośrednio do komornika. Rygor egzekucyjny 
mógł dotyczyć tylko aktu, który obejmował obowiązek zapłaty sumy pieniężnej 
lub uiszczenia innych rzeczy zamiennych albo obowiązek wydania lub zwrotu 
rzeczy indywidualnie oznaczonej oraz został w nim oznaczony termin wykona
nia tego zobowiązania640. Kontrahent rnusiał ponadto zgodzić się na dobrowolne 
poddanie się egzekucji, z tym że wystarczające było, aby z jego oświadczenia wy
nikało, że ma świadomość możliwych skutków prawnych niedopełnienia zobo
wiązań wynikających z umowy641. W układach małżeńskich rygorem egzekucyj
nym objęte były z reguły wszelkie zobowiązania o wskazanych powyżej cechach, 
a w szczególności zaś zwrot posagu i wypłata oprawy.

Spośród zabezpieczeń rzeczowych najczęściej stosowano hipotekę, zwłaszcza 
względem majątku posagowego i oprawy. W momencie podpisywania aktu po
sagowego mąż zgadzał się na dokonanie na jego podstawie stosownych wpisów 
hipotecznych do ksiąg gruntowych642. W kilku przypadkach zastaw został usta
nowiony na całym majątku ruchomym i nieruchomym męża643, czasem tylko na 
ruchomościach644.
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W małżeńskich sprawach majątkowych sporadycznie posługiwano się nato
miast zabezpieczeniem wekslowym645. Wykorzystano je na przykład w intercyzie 
przedślubnej z Tl stycznia 1933 r.646 Złożony przez narzeczonego do depozytu 
adwokackiego weksel miał w tym przypadku gwarantować wypłatę przyszłej 
małżonce kwoty 20 tys. zł w wypadku wcześniejszej śmierci męża bądź rozkładu 
pożycia. Zabezpieczenie wekslowe zostało ustanowione obok hipoteki.

645 Na temat gwarancyjnej funkcji weksla zob. R. Jastrzębski, Funkcje weksla w II Rzeczypo
spolitej, Warszawa 2003, s. 167 i nast.

646 Midowicz, R. 18409(1933).
647 Rotter, R. 478/34.
648 Tak np. Karpiński, R. 2943 (1919); Stein, 4762 (1925).

Dodatkowym sposobem zabezpieczenia praw żony wynikających z umowy 
było często spotykane oświadczenie męża, że zgadza się na dokonanie, niezwłocz
nie lub w przyszłości - „w razie potrzeby”, wpisu układu do rejestru handlowe
go na podstawie jednostronnego wniosku małżonki. Niekiedy formułowano 
precyzyjnie warunek, pod jakim ów wpis miał nastąpić. Przykładowo w umowie 
19 marca 1934 r.647 kontrahenci ustalili, że żona będzie mogła złożyć stosowny 
wniosek w przypadku, „gdyby mąż został wpisany do rejestru jako kupiec lub 
wspólnik osobiście zobowiązany spółki handlowej”.

W krakowskiej praktyce notarialnej spotykamy także układy małżeńskie, 
w których nie ustanowiono żadnych zabezpieczeń dla mogących z nich wynikać 
roszczeń majątkowych. Zamiast tego czyniono zastrzeżenie, że na żądanie upraw
nionej strony stosowne zabezpieczenie będzie dane w przyszłości. Dotyczyło to 
przede wszystkim zwrotu posagu w przypadkach określonych w umowie648.
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Rozdział V

DAROWIZNY PRZEDMAŁŻEŃSKIE

1. Charakter prawny

Darowizny przedmałżeńskie stanowiły najliczniejszą grupę kontraktów sporzą
dzanych w krakowskiej praktyce w związku z planowanym małżeństwem. Warto 
jednak zauważyć, że notariusze nie wskazywali w treści kontraktów przepisów, 
na podstawie których sporządzali darowizny przedślubne. Należy domniemywać, 
że w zdecydowanej większości przypadków były to §§ 1246-1247 ABGB. jeżeli 
kontrahenci pochodzili z gmin leżących w obszarze obowiązywania systemu pol
sko-francuskiego, mogły to być również stosowne przepisy KN649.

w’ Por. rozdz. 11, pkt 3.2.
650 Por. np. GLTW, Bd. 2, Nr. 748. Zob. także F. Hofmann, Schenkungen unter Gatten und 

Brautleuten, „Zeitschrift für das Privat- und Öffentlische Recht der Gegenwart" 1881, Bd. 7, s. 286 
inast.

6’’ Po wejściu w życie kodeksu zobowiązań zaś odpowiednio art. 354 i nast. KZ.
E. Ti 11, Wykład austryackiego prawa familijnego..., s. 224.
ABGB nie zawierał zatem wyraźnego przepisu w tej materii - inaczej niż Kodeks Józefiński, 

tóry w § 81 stanowił: „Äusser der Heurathsgut und der Widerlage können die Eheleute sich zwar 
auch mit Geschenken betreuen, doch sind diese Geschenke von andren Geschenken nicht unter
schieden“.

Kodeks austriacki nie podawał żadnej definicji darowizny między małżonka
mi lub zaręczonymi {Schenkungen unter Ehegatten und Verlobten). W judykaturze 
bezsprzecznie przyjmowano, że umowy te, bez względu na to, czy zostały zawarte 
między małżonkami lub narzeczonymi, czy też uczynione na ich rzecz przez oso
by trzecie, nie są układami małżeńskimi w znaczeniu § 1217 ABGB, nawet jeśli 
będące ich przedmiotem przysporzenie nastąpiło wyłącznie z powodu planowa
nego bądź już istniejącego małżeństwa650.

Ustawa zawierała zaledwie dwa przepisy dotyczące tych darowizn (§§ 1246- 
-1247 ABGB). Pierwszy z nich stanowił, że ocena ważności lub nieważności kon
traktów tego typu powinna nastąpić według ogólnych przepisów o darowiznach 
(§ 938 i nast. ABGB)651. Była to konsekwencja przyjętej w prawie austriackim, 
w odróżnieniu od niektórych ustawodawstw europejskich, zasady, że małżonko
wie lub narzeczeni mogą dokonywać na swoją rzecz przysporzeń pod tytułem 
dannym bez żadnych szczególnych ograniczeń652. Traktowano je na równi ze 
zwykłymi darowiznami i podlegały tym samym przepisom653. Ważność darowizn

https://doi.org/10.12797/9788376387734.06
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przedmałżeńskich była zatem oceniania, zarówno pod względem materialnym, 
jak i formalnym, według zasad ogólnych654.

6S4 E. T i 11, Wykład austriackiego prawa familijnego..., s. 224.
055 1 d e m, Wykład nauk ogólnych prawa prywatnego austryackiego, wyd. 2, Lwów 1892, s. 402. 

Por. też § 938 ABGB.
656 Były to: popadnięcie darującego w stan nędzy (§ 947 ABGB), ciężka niewdzięczność obda

rowanego względem darczyńcy (tj 948 ABGB), naruszenie przez darowiznę uprawnień alimenta- 
cyjnych innych osób (§ 950 ABGB), pokrzywdzenie darowizną uprawnionych do zachowku (§ l-1 
ABGB), pokrzywdzenie darowizną wierzycieli darczyńcy (§ 953 ABGB) oraz zepchnięcie w niedosta
tek później urodzonych dzieci darującego (§ 954 ABGB). Zob. także ibidem, s. 413 i nast.

657 Na ten temat zob. w szczególności O. Frankl, Die Formerfordemisse der Schenkung nx 
österreichischem Rechte, Graz 1883, s. 18 i nast. (tam też obszerne wprowadzenie historyczne 
Por. także R. Giżo wski, Kontrakt darowizny we formie prywatnego dokumentu, „Przegląd Notan 
ny” 1930, nr 3-4, s. 310-316.

658 Dz. U. P. z. XXX11, nr 76.
659 K. Kowalski, Prawne zwyczaje..., s. 18-19.

W ujęciu E. Tilla darowizna była „aktem pozbycia, któremu to pozbyciu nie 
nabytek w majątku w postaci pozbywającego z majątku nabywcy, który tedy pocią
ga za sobą ubytek czyli umniejszenie majątku pozbywającego, a zarazem pomno
żenie (wzbogacenie) nabywcy”6’5. Cechą odróżniającą zwykłą darowiznę od daro
wizny przedślubnej były więc jedynie szczególne pobudki jej dokonania. Zawarcie 
tej umowy następowało w związku z planowanym małżeństwem.

Przedmiotem darowizny przedmałżeńskiej mogły być w zasadzie każda rzecz 
lub prawo majątkowe, o ile nie były wyłączone z obrotu prawnego. Prawo austriac
kie nie przewidywało w tym zakresie żadnych szczególnych ograniczeń. Zgodnie 
z § 944 ABGB właściciel mógł „nawet cały swój teraźniejszy majątek darować”. 
Ponieważ darowizna miała charakter kontraktowy, z zasady nie mogła zostać jed
nostronnie odwołana (§ 946 ABGB). Przewidziano jednak od tej reguły kilka wy
jątków, określonych w §§ 947-954 ABGB656. Pod względem wymogów formalnych 
kodeks austriacki nie przewidywał szczególnych przepisów względem darowizn, 
a zatem - stosownie do § 883 ABGB - mogły być one zawarte „słownie lub na piś
mie; przed sądem lub poza sądem; przy świadkach lub bez nich”657. Wyłom od cał
kowitej swobody formy wynikał z ustawy notarialnej z 1871 r.658, która dla ważności 
darowizny „bez oddania rzeczywistego” jej przedmiotu, a więc wywołującej jedynie 
skutek zobowiązujący, wymagała zachowania formy aktu notarialnego (§ 1 pkt 4). 
W konsekwencji również darowizna uczyniona przed zawarciem małżeństwa - 
inaczej niż układy małżeńskie w rozumieniu § 1217 ABGB - nie wymagała dla swej 
ważności, poza wskazanym wyżej przypadkiem, sporządzenia aktu notarialnego.

Przedwojenne badania nad panującymi na wsi zwyczajami spadkowymi wy
kazały, na podstawie danych ankietowych zebranych w sądach i kancelariach 
notarialnych w latach 1926-1927, że o ile na ziemi krakowskiej przeważała na 
ogół forma notarialna tych umów, to w innych częściach dawnej Galicji zdecy
dowanie dominowały inne, czyli nienotarialne sposoby kontraktowania. Było to 
m.in. przyrzeczenie darowizny przy świadkach bądź umowa ustna z rzeczywistym 
oddaniem659. Po wejściu w życie nowego prawa notarialnego z 1933 r. forma aktu 
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notarialnego stała się obligatoryjna dla tych darowizn, których przedmiotem były 
nieruchomości.

Drugi ze wspomnianych przepisów kodeksu austriackiego odnoszących się 
wprost do darowizn między narzeczonymi i między małżonkami regulował dwie 
kwestie. Po pierwsze, ustanawiał domniemanie, że wszystko, co mąż dał żonie 
„celem stroju w ubiorze, w drogich kamieniach i innych kosztownościach”, uwa
ża się za przekazane jej pod tytułem darmym, dopóki nie zostanie udowodnione, 
że przedmioty te zostały jej jedynie użyczone. Po drugie, przepis ten wprowadzał 
zasadę odwołalności tego kontraktu w przypadku, gdyby małżeństwo, ze wzglę
du na które został on zawarty, nie doszło bez winy darującego do skutku (§ 1247 
ABGB). Kodeksowe sformułowanie „ze względu na przyszłe małżeństwo” (Rück
sicht auf die künftige Ehe) oznaczało, że

nie wszystkie darowizny między zaręczonymi lub też przez osoby trzecie zarę
czonym uczynione, lecz tylko takie ulegają odwołaniu, których bezpośrednim 
i wyłącznym motywem było małżeństwo, a więc, które albo miały na celu przy
gotowanie związku małżeńskiego lub też służyć miały na cele przyszłego pożycia 
małżonków660.

Z oczywistych względów dyspozycja omawianego przepisu nie miała zastosowa
nia do darowin uczynionych już w trakcie trwania małżeństwa.

Wykładnia § 1247 ABGB rodziła jednak poważne trudności. Kodeks austriac
ki nie dawał bowiem odpowiedzi na pytanie, czy darowizny zawierane między 
narzeczonymi lub na ich rzecz, w związku z przyszłym małżeństwem, mogą 
być odwołane wyłącznie z przyczyny wskazanej w tym przepisie, a więc jedynie 
w przypadku, gdy planowany w chwili kontraktowania ślub w ogóle nie doszedł 
do skutku, czy także w razie wystąpienia innych okoliczności, uzasadniających 
odwołanie umowy darowizny na podstawie przepisów ogólnych (§§ 947-954 
ABGB). Rozstrzygnięcie tej kwestii nie było problemem wyłącznie akademickim. 
Darowizny przedmałżeńskie były bowiem kontraktem powszechnym w obrocie 
prawnym - Przypomnijmy, że w Krakowie w omawianym okresie stanowiły one 
prawie % wszystkich kontraktów zawieranych w związku z małżeństwem.

Kwestia charakteru prawnego darowizn przedślubnych i zasad ich odwołalno- 
sci była w okresie międzywojennym wielokrotnie przedmiotem zainteresowania 
judykatury. W jednym z pierwszych orzeczeń w tej sprawie, wydanym 7 listopada 
1923 r.661, Sąd Najwyższy uznał, że darowizna przedmałżeńska może zostać sku
tecznie odwołana wyłącznie z przyczyny określonej w § 1247 ABGB. Przedmiotem 
sporu był kontrakt sporządzony w formie aktu notarialnego, na podstawie które
go rodzice przeznaczyli córce i jej narzeczonemu po połowie nieruchomości, pod 
warunkiem że w określonym w umowie terminie dojdzie do zawarcia między nimi 
związku małżeńskiego. Narzeczony został dodatkowo zobowiązany do zapłaty 
Pewnej sumy pieniędzy tytułem częściowej odpłatności otrzymanego w ten spo-

* E.Till, Wykład austryackiego prawa familijnego..., s. 18.
661 Zb. OSN z 1924 r„ nr 373.
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sób przysporzenia majątkowego. Sąd Najwyższy uznał, że strony w istocie zawarł)' 
nie zwykłą darowiznę, lecz kontrakt małżeński w rozumieniu § 1217 ABGB, gdyż 
darowizna na rzecz przyszłego męża została dokonana warunkowo, ze względu 
na planowane małżeństwo, a jej rzeczywistym celem było ulżenie w ponoszeniu 
w przyszłości wydatków na utrzymanie wspólnego gospodarstwa małżonków.

W podobnym stanie faktycznym zapadło orzeczenie z 12 stycznia 1926 r.K 
Sprawa dotyczyła unieważnienia aktu notarialnego zatytułowanego „kontrakt 
przedślubny” oraz dopuszczalności odwołania objętej nim darowizny, która, po
dobnie jak w poprzednim przypadku, została dokonana na rzecz narzeczonych 
z uwagi na zamierzone przez nich małżeństwo. W uzasadnieniu swoich racji 
powód podnosił, że m.in. późniejsze postępowanie obdarowanych małżonków 
względem niego wypełniało znamiona ciężkiej niewdzięczności w znaczeniu § 948 
ABGB. Tym razem SN zakwalifikował tę darowiznę jako „umowę wyposażającą” 
i w związku z tym uznał, że nie ma możliwości jej odwołania po zawarciu przez 
obdarowanych małżeństwa z przytoczonych przez powoda przyczyn, a w szcze
gólności ze względu na późniejsze postępowanie obdarowanych względem niego. 
W uzasadnieniu podniesiono, że § 948 ABGB nie może znaleźć zastosowania do 
„darowizn wyposażających”, gdyż charakter i cel tych umów, nastawionych na bu
dowę podstawy prawnomajątkowej nowego związku małżeńskiego, wymaga za
chowania ich niewzruszalności „w imię interesu społeczeństwa i państwa”662 663. Da
rowizna przedmałżeńska była zatem, zdaniem Sądu Najwyższego, ze swej istoty 
nieodwołalna, z wyjątkiem szczególnego przypadku określonego w § 1247 ABGB. 
W razie naruszenia przez obdarowanego postanowień umowy darczyńcy służyło 
zatem jedynie prawo do domagania się ich przestrzegania. Wniosek ten został po
twierdzony w orzeczeniu z 21 września 1926 r.664, w którym sąd stwierdził, że waru
nek zawarty w kontrakcie darowizny przedślubnej, polegający na dopuszczalności 
rozwiązania umowy w razie gdyby obdarowani uchylali się od spełniania ozna
czonych w niej świadczeń na rzecz darczyńców, należy uznać za niedołożony.

662 Opubl. [w:] „Głos Prawa” 1926, nr 6, s. 248.
663 Ibidem.
664 Opubl. [w:] „Przegląd Prawa i Administracji” 1926, nr 105. j
065 S. We i n b e r g, Czy donatio propter nuptias jest nieodwołalna?, „Głos Prawa” 1926, nr 1U-

s. 384-385.

Stanowisko judykatury spotkało się z krytycznym przyjęciem w doktrynie. 
S. Weinberg słusznie podniósł, że SN w orzeczeniu z 12 stycznia 1926 r. błędnie 
utożsamił charakter oraz cel „darowizny wyposażającej” z posagiem, który - jak 
wiadomo - był przysporzeniem majątkowym na rzecz męża w celu ulżenia cięża
rów małżeńskich (§ 1218 ABGB)665. Zwrócił również uwagę, że darowizny uregu
lowane w §§ 1246-1247 ABGB nie są umowami zawierającymi wyposażenie, nie 
służą pokryciu części wydatków, które mąż będzie ponosił w trakcie małżeństwa, 
a więc zasadniczo różnią się od posagu, który ze swej natury nie może zostać od- 
wołalny. Ponadto w § 1247 ABGB brak jest jakiejkolwiek wskazówki codo tego, ze 
darowizna przedmałżeńska po dojściu do skutku małżeństwa, ze względu na któ
re została zawarta, staje się nieodwołalna, nawet z przyczyn określonych w §947 



1. Charakter prawny 155

inast. ABGB. Zbliżone stanowisko zajął A. Hubiszta, podkreślając niedopuszczal
ność wykładni rozszerzającej § 1247 ABGB, który nie zawierał słowa „jedynie” su- 
genijącego wyłączenie możliwości zastosowania innych przepisów dotyczących 
przyczyn odwołania darowizny666.

Do problemu charakteru prawnego darowizn przedślubnych powrócił Sąd 
najwyższy raz jeszcze w 1930 r., co doprowadziło do modyfikacji dotychczasowej 
linii orzeczniczej. W wyroku z 30 kwietnia tego roku667 uznał bowiem, że wpraw
dzie § 1247 ABGB nie pozwala na jednostronne odwołanie umowy tego typu po 
zawarciu małżeństwa, natomiast możliwe jest jej rozwiązanie, jeżeli kontrahenci 
wprowadzą do kontraktu stosowną klauzulę na to pozwalającą. Spór toczył się 
na tle umowy, na mocy której powód darował narzeczonym nieruchomość pod 
warunkiem zawarcia przez nich małżeństwa, lecz z zastrzeżeniem - właśnie pod 
rygorem rozwiązania umowy - dożywotniego i bezpłatnego użytkowania przed
miotu darowizny oraz z nałożeniem na obdarowanych solidarnego obowiązku 
bezpłatnej pracy na tym gruncie, udzielania mu pomocy i słuchania rad, a także 
zakazu samowolnego opuszczenia gospodarstwa. Po zawarciu kontraktu obdaro
wani nie wywiązali się z tych zobowiązań, opuścili i znieważyli darczyńcę, co zara
zem wyczerpywało znamiona niewdzięczności określonej w § 948 ABGB. Zdaniem 
sądu uczynione w akcie notarialnym warunki i zastrzeżenia były dopuszczalne 
i w pełni skuteczne, a zatem darowizna wobec ich ziszczenia się podlegała roz
wiązaniu. Podobną wykładnię § 1247 ABGB przyjęto następnie w orzeczeniach 
m.in. z 20 grudnia 1932 r.668 oraz z 30 stycznia 1934 r. i Tl czerwca 1934 r.669

Przytoczona judykatura nie rozstrzygała jednak zasadniczego problemu, któ
rym była natura prawna kontraktu darowizny przedślubnej. Sąd automatycznie 
przyjmował bowiem, że umowa taka jest specyficznym małżeńskim układem ma
jątkowym (§ 1217 ABGB), gdyż w istocie pełni rolę aktu o szczególnym znaczeniu 
dla relacji majątkowych (przyszłych) małżonków, a dokonywane na jej podstawie 
przesunięcia majątkowe mają charakter tożsamy z wyposażeniem lub posagiem. 
Z tego powodu jej późniejsze, jednostronne odwołanie naruszałoby interes ekono
miczny rodziny. Pogląd ten trudno uznać za uzasadniony. Mimo że ustawodawca 
austriacki umieścił §§ 1246-1247 ABGB w rozdziale poświęconym umowom mał
żeńskim, nie ulegało wątpliwości, co - jak już wspomniano - potwierdzała i judy- 
tatura, i doktryna austriacka, że darowizna przedślubna nie jest małżeńskim kon
traktem majątkowym. W literaturze międzywojennej zakwestionowano również 
jej charakter jako szczególnego typu darowizny, dopatrując się w niej - wbrew lite
ralnemu brzmieniu § 1246 ABGB - dwustronnego kontraktu sui generis670. Odręb
nym problemem była natomiast kwalifikacja konkretnych umów, w szczególności

6M A. Hubiszta, Stosunek wzajemny przepisów 948 i 1247 poaustr. u. c., „Przegląd Sądowy” 
'930, nr 2, s. 51-53.

№ Zb. OSN z 1930 r„ nr 82.
68 Zb. OSN z 1932 r., nr 261.
“ Zb. OSN z 1934 r„ nr 544; nr 829.

L. Zarzycki, Kilka uwag o tzw. donatio propter nuptias, „Przegląd Sądowy” 1930, nr 3, 
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w przypadku, kiedy ich treść oraz okoliczności zawarcia - pomimo przyjęcia for
muły darowizny - jednoznacznie wskazywały na zamiar po stronie narzeczonych 
unormowania relacji majątkowych na czas trwania małżeństwa. Na kluczowe 
znaczenie wykładni kontraktu zwracano uwagę w ówczesnej doktrynie671.

671 A. Hu bi szt a, op. cit., s. 51.
672 Zb. OSN z 1936 r„ nr 412.

W tym kierunku poszedł również Sąd Najwyższy, podejmując 16 maja 1936 r. 
uchwałę wpisaną do księgi zasad prawnych672. Przyjęto w niej, że: 1) darowizna ze 
względu na przyszłe małżeństwo nie może być odwołana z powodu niewdzięcz
ności strony obdarowanej - z braku odmiennej umowy stron - jeśli jest układem 
małżeńskim w znaczeniu § 1217 ABGB, poza tym może być odwołana także z tej 
przyczyny; 2) wprowadzenie do kontraktu kaluzli nadającej darującemu prawo 
rozwiązania lub odwołania darowizny przedmałżeńskiej jest prawnie wiążące. 
Sąd Najwyższy stworzył w ten sposób jasne wytyczne, pozwalające praktyce na 
ocenę umów in concreto, i zarazem we właściwy sposób zdefiniował główną trud
ność związaną z określeniem natury prawnej darowizny przedślubnej. Krakow
ska praktyka notarialna wskazuje bowiem, że - mimo formy darowizny - był to 
kontrakt, który nader często pełnił w istocie rolę sui generis małżeńskiego układu 
majątkowego, ustalając ramy stosunków majątkowych przyszłych małżonków.

2. Typologia darowizn przedmałżeńskich

Darowizny przedślubne stanowią dość jednolitą - w porównaniu do innych kon
traktów - grupę umów zawieranych w związku z planowanym małżeństwem.

Biorąc pod uwagę kryterium podmiotowe, wskazać można na trzy podstawo
we typy tych kontraktów: darowizny dokonywane przez narzeczonego na rzecz 
narzeczonej (DNN1), darowizny narzeczonej na rzecz narzeczonego (DNN2) 
oraz darowizny uczynione przez osoby trzecie jednemu lub obojgu nupturien- 
tom (DOTN). Stosunek ilościowy poszczególnych typów darown zobrazowano 
na diagramie (15).

Diagram 15. Typy darowizn przedślubnych według kryterium podmiotowego
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W praktyce krakowskiej zdecydowanie dominują umowy, na podstawie któ
rych osoby trzecie, a zwłaszcza rodzice, dokonywały darowizn na rzecz przyszłych 
małżonków. Zatem w przeważającej większości były to kontrakty o charakterze 
wyposażającym. Zdarzało się również, że z okazji planowanego ślubu zawierano 
jednocześnie dwa w faktyczny sposób powiązane ze sobą kontrakty. Na podsta
wie jednego z nich rodzice z reguły wyposażali syna, zaś w drugim, o analogicznej 
treści, bliscy narzeczonej dokonywali przysporzenia pod tytułem darmym na jej 
rzecz. Rzadziej natomiast obie umowy zawierali ci sami kontrahenci673. Z kolei 
w grupie kontraktów sporządzanych między narzeczonymi nieznacznie częściej 
występowały darowizny narzeczonych na rzecz ich przyszłych mężów, co było 
podyktowane charakterem tych przysporzeń. Darowizna przedmałżeńska doko
nana czy to przez narzeczoną na rzecz przyszłego męża, czy to przez jej rodziców 
odpowiadała - w stosunkach wiejskich - przysporzeniu posagowemu.

Z kolei z punktu widzenia kryterium przedmiotowego darowizny przed
ślubne zawierano albo samoistnie, albo też w powiązaniu z innymi umowami, 
np. sprzedażą, zamianą, dożywociem, ustanowieniem służebności, zrzeczeniem 
się dziedziczenia, pożyczką itp. W praktyce najczęściej występowały akty złożone, 
objemujące poza darowiną także inne kontrakty, co raz jeszcze potwierdza specy
ficzny charakter tych układów. Były one swoistym paktem majątkowym regulują
cym ogół relacji materialnych w rodzinie.

3. Strony
Zgodnie z brzmieniem §§ 1246-1247 ABGB darowizny pozostające w związ
ku z małżeństwem mogły być zawierane między małżonkami lub zaręczonymi, 
a także między nimi i osobami trzecimi. W praktyce krakowskiej kontrahentami 
byli niemal wyłącznie narzeczeni, jako że kontrakt ten miał niemal zawsze cha
rakter przedślubny. Darowizny tego typu zawarte między małżonkami należały 
do rzadkości674. W umowie sporadycznie odnotowywano wiek kontrahentów. 
Prowadzone jeszcze przed wojną badania zwyczajów spadkowych włościan wy
kazały, że młodzież wiejska z reguły wcześnie wstępowała w związki małżeńskie. 
Na obszarze dawnej Galicji średni wiek dla mężczyzn wynosił 20 lat, zaś kobiet 
18 lat673. W niektórych przypadkach niepełnoletni kontrahent podpisywał umo
wę w obecności kuratora676. Funkcję kuratora ad actum pełnił wówczas ojciec lub 
brat danej osoby, a rzadziej przyszły małżonek. Przy okazji kontraktów związa-

w Tak np. Grodyński, R. 5117-5118 (1919); Piela, R. 14523-14524 (1929); Czuchajowski, 
R· 89/35 i R. 99/35; ¿dem, R. 2160-2161/38; Pajor [Mietelski], R. 197-198/37; Rotter, R. 237- 
■238/44.

1 Np. Midowicz, R. 482 (1924) - stronami umowy byli ojciec i dwie córki wraz z narzeczonym 
" Przypadku jednej) i mężem (w przypadku drugiej).

K. Ko w a 1 s k i, Prawne zwyczaje..., s. 7.
6's Zob. np. Myciński, R. 4759 (1919); idem, R. 5388 (1919); idem, R. 5585 (1919); idem, 

K- 31160 (1927); idem, R. 41430 (1928); Starzewski, R. 37114 (1927). 
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nych z planowanym ślubem małoletnich dzieci rodzice musieli wystąpić ze sto
sownym wnioskiem do sądu celem ich upełnoletnienia677. Zdarzało się, że akt 
notarialny sporządzano bez wymaganych zezwoleń i zatwierdzeń. Przykładowo 
w kontrakcie darowizny przedślubnej z 5 października 1931 r.678 notariusz po
uczył strony o potrzebie przyjęcia przysporzenia przez narzeczoną i jej kuratora, 
jednak kontrahenci nalegali na sporządzenie umowy z uwagi na bliską datę ślubu 
i uzależnili jej skuteczność od późniejszego zatwierdzenia. Z reguły następowało 
ono w osobnym akcie notarialnym679 680.

677 Por. 190-191 pat. niespornego. Upełnoletnione dziecko działało samodzielnie, por. 
np. Starzewski, R. 27764 (1922); Pajor 1428/32; idem, R. 1554/34.

678 Myciński, R. 53006(1931).
G79 Np. Pajor, 1990/33. .
680 Np. Myciński, R. 3841 (1919); idem, R. 5304 (1919); idem, R. 12925 (1921); idem, R. 

(1922).
681 Np. Myciński, R. 42330 (1929).
682 Np. Myciński, R. 4766 (1919); idem, R. 16562 (1922); idem, R. 49745 (1930).
683 Pkt 3.4.

Obok narzeczonych w aktach notarialnych, jako strony, powszechnie wy
stępowały także osoby trzecie, jak już wspomniano, zawieranie umów darowizn 
przedmałżeńskich z udziałem pozostałych członków rodziny było typowym zja
wiskiem w stosunkach wiejskich, przede wszystkim z racji charakteru dokonywa
nych przysporzeń. Darczyńcami byli bowiem przeważnie rodzice narzeczonych, 
a nie oni sami względem siebie. Zdarzały się także przypadki, że zamiast rodziców 
w akcie uczestniczyli opiekunowie, którzy wyposażali swoich wychowanków610. 
Bardzo często stroną umowy byli wyłącznie rodzice występujący wraz z synem 
lub córką, a bez udziału ich przyszłego małżonka. Kontrakty sporządzane między 
zaręczonymi były rzadsze i dotyczyły głównie osób starszych, które dysponowały' 
już własnym majątkiem, np. wdów wychodzących powtórnie za mąż681. Samo
dzielnie w roli stron darowizny przedmałżeńskiej nieco częściej występowali na
rzeczeni pochodzący z miasta, choć i tu regułą były raczej umowy zawierane z ro
dzicami. Z kolei przy umowach włościańskich rodzicom towarzyszyło czasami 
także rodzeństwo przyszłych małżonków682. Praktyka ta nie występowała pośród 
klienteli miejskiej.

Odrębną kategorią stron aktów notarialnych zawierających darowizny przed
ślubne byli kontrahenci innych umów nimi objętych, a więc osoby, które np. do
konywały przy tej okazji zamiany, sprzedaży lub innych czynności prawnych.

Darowizny przedślubne podpisywano zawsze osobiście. W praktyce krakow
skiej brak jest przypadków działania stron przez pełnomocników.

Jak wspomniano w rozdziale lll683, darowizny przedmałżeńskie były typem 
umowy dominującym w środowisku wiejskim. Analiza pochodzenia kontrahen
tów tych umów sporządzonych przed krakowskimi notariuszami pozwala wysu
nąć kilka ogólnych wniosków. W zdecydowanej większości klientelę rejentów sta
nowili mieszkańcy osad podkrakowskich. Najczęściej były to miejscowości leżące
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obecnie w granicach administracyjnych Krakowa lub w niewielkiej odległości od 
niego. Na liście miejscowości, z których pochodzili kontrahenci darowizn przed
małżeńskich, najczęściej pojawiają się: Batowice684, Bieżanów685, Borek Fałęcki686, 
Bronowice Małe i Wielkie687, Giebułtów688, Łęg, Mogiła i Pleszów689, Mydlniki690, 
Chełm, Olszanica i Zakamycze691, Płaszów692, Prądnik Biały i Czerwony693, Wola 
Justowska694 i Zielonki695. Trzeba także zauważyć, że z uwagi na działanie w okre
sie międzywojennym biura notarialnego w podkrakowskich Liszkach wśród włoś
cian zawierających darowizny przedślubne w Krakowie sporadycznie pojawiali 
się mieszkańcy wiosek położonych na południowy zachód od ówczesnych granic 
miasta: Czernichowa, Kryspinowa, Kaszowa, Morawicy, Piekar, Tyńca, Wołowic 
i innych.

889 Np. Czuchajowski, R. 22/35; idem, R. 2160/38.
681 Np. Pajor [Łoziński], R. 1711/36; liczne akty u notariuszy podgórskich.
686 Np. liczne akty u notariuszy podgórskich; Stein 87/44.
687 Np. Wisłocki, R. 2228 (1921); Pajor, R. 1060 (1932); idem, R. 1428 (1932); idem, R. 1554/34, 

Czuchajowski, R. 177/37; liczne akty u notariusza Mycińskiego.
688 Np. Starzewski, R. 15930 (1919); idem, R. 36970 (1927); Czuchajowski [Czajka], R. 1162/39.
689 Np. Starzewski [Rybiański], R. 41158 (1930); Czuchajowski, R. 3062/36; idem, R. 1092/39; 

kzne akty u notariusza Mycińskiego.
890 Np. Myciński, R. 16019 (1921).

Np. Starzewski [Rybiański], R. 40195 (1929); liczne akty u notariusza Mycińskiego.
Np. liczne akty u notariuszy podgórskich.

898 Np. Wisłocki, R. 14495 (1925).
899 Np. Czuchajowski, R. 1578/34.
6,8 Np. Myciński, R. 3612 (1919); idem, R. 3744 (1919); idem, R. 4635 (1919); Pajor [Mietelski], 

R. 197/37.
78 Np. Stąpor, R. 82/34; liczne akty m.in. u notariuszy Midowicza, Rottera.

Osobną grupę kontrahentów stanowili włościanie pochodzący z dalej położo
nych od Krakowa powiatów, najczęściej olkuskiego i miechowskiego696, znajdują
cych się wówczas w obszarze obowiązywania KCKP z 1825 r.

Odsetek mieszkańców Krakowa (i innych miast) wśród osób zawierających 
darowizny przedślubne był niski i nie przekraczał kilkunastu procent.

Trzeba jednak podkreślić, że precyzyjne ustalenie stosunku ilościowego mię
dzy darowiznami zawartymi przez klientelę wiejską i miejską jest niemożliwe 
przede wszystkim z uwagi na trudności związane z określeniem pochodzenia nie
których osób. W praktyce zawierano także umowy, w których stronami z jednej 
strony byli włościanie, a drugiej - mieszkańcy Krakowa. Było to zresztą zjawisko 
naturalne, jeśli wziąć pod uwagę niewielką odległość miejscowości, z których po- 
chodziała większość kontrahentów, do miasta. Nie jest możliwe ponadto oszaco
wanie wśród kontrahentów liczebności grupy osób, które pochodziły ze wsi, ale 
w poszukiwaniu pracy np. w charakterze służących, pokojówek, pomocy kuchen
nej itp. przeniosły się do miasta, w którym zamieszkiwały np. na stancjach lub 
przy swoich pracodawcach.
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4. Treść

W darowiznach przedmałżeńskich do najbardziej typowych należały klauzule 
związane z przysporzeniem majątkowym dokonywanym przez jedno z narzeczo
nych na rzecz drugiego lub przez osoby trzecie względem jednego z przyszłych 
małżonków bądź ich obojga. Inne postanowienia, dotyczące w szczególności za
strzeżenia dożywocia dla darczyńcy (darczyńców), zobowiązań majątkowych na 
rzecz rodzeństwa i pozostałych czynności objętych aktem, miały charakter akce
soryjny.

4.1. Przysporzenia pod tytułem darmym
Analiza krakowskiej praktyki notarialnej pod kątem rodzajów i funkcji przyspo- 
rzeń majątkowych pod tytułem darmym, stanowiących istotę kontraktu darowi
zny przedślubnej, nie pozwala jednoznacznie określić ich charakteru prawnego.

Z całokształtu zebranego materiału wynika, że w przypadku, gdy w umowie 
w roli darczyńców występowali rodzice, względnie inni członkowie rodziny bądź 
opiekunowie narzeczonych, darowizna miała na celu przede wszystkim wyposa
żenie ich dzieci (podopiecznych). W tym sensie odpowiadała ona zatem instytucji 
wyposażenia, unormowanej w § 1220 i nast. oraz w § 1231ABGB. Ważne i uroczy
ste zdarzenie w życiu rodziny, którym niewątpliwie był ślub, otwierało dzieciom- 
przyszłym małżonkom - drogę do samodzielności. Na ten ścisły związek między 
zawarciem małżeństwa i dokonanymi z tej okazji przysporzeniami majątkowymi 
wskazuje warunkowy, w znakomitej większości aktów, charakter kontraktu da
rowizny przedślubnej. Umowa była sporządzana nie tylko z uwagi na planowany 
ślub, lecz zarazem pod warunkiem o charaketrze zawieszającym, że małżeństwo 
to dojdzie, zwykle we wskazanym przez strony umowy czasie, do skutku697.

6.7 Termin zawarcia małżeństwa był - podobnie jak w przypadku innych przedmałżeńskich 
umów majątkowych - określany bardzo różnie: z reguły wynosił od kilku tygodni do roku od 
zawarcia kontraktu, znacznie rzadziej więcej, jak np. Jabłoński, R. 101/37, gdzie określono go 
dwa lata.

6.8 O problemach terminologicznych zob. uwagi w rozdz. IV, pkt 5.1.2.

Sposób dokonywania przysporzeń majątkowych na rzecz narzeczonych wska
zuje również, że w praktyce notarialnej rozróżnienie między wyposażeniem sensu 
stricto, czyli tym, co w rozumieniu prawa austriackieego rodzice „dać winni cof
kom (...), gdy idą za mąż” (§ 1220 ABGB) oraz synom - jako wyprawę - na zasadzie 
§ 1231 ABGB, a darowizną na rzecz narzeczonych sobie dzieci nie było w pełni 
konsekwentne. Bardzo często rodzice czynili bowiem darowiznę po połowie lub 
w innych częściach jednocześnie na rzecz obojga przyszłych małżonków. W takim 
przypadku dla narzeczonego córki przysporzenie stanowiło niewątpliwie swoisty 
ekwiwalent posagu. Trzeba pamiętać jednak, że terminologia nie była konse
kwentnie stosowana w tym zakresie w aktach notarialnych. W jednych umowach 
przedmiotową darowiznę określano wprost mianem posagu, a w innych aktach 
posagiem nazywano jedynie to, co przekazywano córce lub synowi698. Wydaje się
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przy tym, że pod postacią darowizny przedmałżeńskiej przyjmującej formę przy
sporzenia rodziców na rzecz córki przetrwała w praktyce, przynajmniej w pewnym 
stopniu, tradycja staropolskiego posagu. Był on nie tylko majątkiem otrzymywa
nym przez córkę od rodziców i następnie wnoszonym przez nią do małżeństwa, 
ale także ekwiwalentem przysługujących jej praw spadkowych po rodzicach.

Dość często darowizna w części uczynionej na rzecz przyszłego zięcia lub syno
wej miała charakter częściowo odpłatny. Aby zrealizować zamierzony cel gospo
darczy, notariusz czasami uciekał się do zastosowania interesujących konstrukcji 
prawnych. Przykładowo w umowie z 19 lutego 1919 r.699 rodzice narzeczonego 
przekazali obojgu przyszłym małżonkom określone nieruchomości, z zastrzeże
niem, że dla synowej przysporzenie to ma charakter odpłatny. Z kolei jej ojciec 
ustanowił za nią w tym samym akcie „posag” o równowartości umówionej przez 
strony spłaty i przekazał go rodzicom narzeczonego. Środki uzyskane z tytułu 
częściowej odpłatności uczynionych darowizn przedmałżeńskich przeznaczano 
zazwyczaj na spłatę rodzeństwa wyposażonych córki lub syna700.

Trudno również określić przeciętny rozmiar wyposażenia. Wypada przyjąć, 
że wartość majątku przekazywanego przez rodziców (lub inne osoby) była uzależ
niona od kilku czynników: majętności rodziny, stanu posiadania obdarowywane
go narzeczonego lub narzeczonej, liczby dzieci i kolejności wstępowania przez nie 
w związki małżeńskie.

Z krakowskich aktów notarialnych rzadko wywieść można dane o stanie po
siadania darczyńców. Wprawdzie na podstawie pewnych informacji zawartych 
w treści umowy, takich jak np. powierzchnia przekazywanej ziemi lub jej war
tość podana przez strony, można wyciągnąć ogólne wnioski co do majętności 
darczyńców, jednak trzeba pamiętać, że przed notariuszem nie ujawniano całe
go stanu posiadania. Pewna zależność zachodziła natomiast między wielkością 
wyposażenia dawanego zawierającemu związek małżeński dziecku a majątkiem 
wnoszonym do małżeństwa przez drugą stronę. W tej sytuacji dobra „małżeńskie” 
°bu małżonków przedstawiały zwykle zbliżoną wartość. Można więc przyjąć, że 
w normalnych warunkach rodzice starali się tak wyposażyć swoje dziecko, aby 
wniosło ono do małżeństwa mniej więcej tyle samo, co jego przyszły małżonek. 
Praktyka ta wynikała zapewne ze zwyczaju zawierania małżeństw w rodzinach 
° zbliżonym statusie majątkowym w celu połączenia gospodarstw i zapewnienia 
w ten sposób lepszej egzystencji nowożeńcom na przyszłość.

Na typowe wyposażenie składały się przede wszystkim nieruchomości: zie- 
m,a rolna, zabudowania domowe wraz zagrodami (lub tylko ich określona część), 
a ponadto typowe ruchomości: wyposażenie domu i gospodarstwa, narzędzia 
Pracy, żywy inwentarz. Przykładowo na mocy kontraktu przedślubnego z 29 lipca 
N22 r.701 rodzice zobowiązali się do wydania córce i przyszłemu zięciowi ziemi 
"raz z krową, koniem i wozem.

Myciński, R. 3991 (1919).
“ Np. Myciński, R. 5719 (1919); Starzewski, R. 36970 (1927); Gerstman, R. 1928/46.
01 Myciński, R. 19114(1922).
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W stosunkach miejskich przedmiotem darowizn przedmałżeńskich były z re
guły pieniądze702 lub, rzadziej, także nieruchomości703.

702 Np. Piela, R. 7836 (1922); Rotter, R. 643/35.
703 Np. Rotter, R. 1160/35; idem, R. 1597/35; idem, R. 1361/39.
7W Na marginesie trzeba zwrócić uwagę, że w odniesieniu do przenoszenia Ínter vivos własno

ści niektórych typów gruntów w byłej Galicji obowiązywało rozporządzenie cesarskie z 9 sierpnia 
1915 r. o pozbywaniu gruntów rolnych i leśnych, Dz. U. P., nr 234. Uzależniało ono skuteczność 
rozrządzania własnością od otrzymania zezwolenia wydanego przez specjalną komisję (§ 1)· 
dotyczyło jednak nieruchomości wpisanych do tabuli krajowej. Zostało uchylone na mocy rozpo
rządzenia Prezydenta RP z 19 grudnia 1927 r., Dz. U. nr 106, poz. 907.

705 Np. Jabłoński, R. 353/37.
706 Starzewski, R. 14913. Podobnie np. Jabłoński, R. 307/38.
707 Myciński, R. 3113 (1918).

W przypadku gdy przedmiotem darowizny była nieruchomość, w treści kon
traktu precyzyjnie określano jej położenie i wskazywano na sposób jej nabycia 
przez darczyńcę. Jak już wspomniano, w wielu przypadkach do aktu dołączany 
był tzw. plan sytuacyjny. W zdecydowanej większości aktów stan prawny darowa
nej nieruchomości był prawidłowo uregulowany704. Niekiedy jednak darczyńcy 
dopiero zobowiązywali się przed notariuszem do dopełnienia wymaganych pra
wem formalności celem umożliwienia realizacji kontraktu. Jeżeli ziemia będąca 
przedmiotem darowizny była obciążona długami, kontrahenci ustalali porządek 
i terminy spłat. Sporadycznie dodawano inne zastrzeżenia, np. dotyczące zakazu 
sprzedaży darowanej ziemi przez określony czas705.

Do wyjątkowych przypadków należało natomiast darowanie przez rodziców 
majątku przyszłego. Taki charakter miało np. przysporzenie dokonane na podsta
wie kontraktu z 28 stycznia 1919 r.706 Matka darowała w nim córce i jej narzeczo
nemu ziemię pochodzącą ze spadku, który miała otrzymać po zmarłym małżon
ku, zastrzegając, że gdyby został on przyznany komuś innemu, to zobowiązuje się 
dokonać na rzecz zainteresowanych raz jeszcze innej darowizny.

Rodzaj i wartość darowanego majątku były ściśle uzależnione od tego, czy 
dziecko po ślubie miało zamiar opuścić gospodarstwo rodziców i założyć wła
sne lub przenieść się do domu małżonka, czy też planowało nadal pozostać przy 
rodzicach i wspólnie z nimi pracować. W pierwszym przypadku przedmiotem 
wyposażenia, obok określonej ziemi, była często pewna suma w gotówce lub 
przyrzeczenie jej wypłaty w przyszłości. Wnoszona do małżeństwa, służyła za
spokojeniu ciężarów prowadzenia wspólnego gospodarstwa, względnie pokryciu 
kosztów budowy lub wykończenia nowego domu. Wysokość przekazywanych 
w ten sposób kwot była różna, ale generalnie były to sumy znacznie skromniejsze 
niż kwoty przeznaczane na przeciętne posagi ustanawiane w tym samym okresie 
w układach małżeńskich.

Co charakterystyczne, rodzice, aby dać nowożeńcom czas na ustabilizowa
nie sytuacji materialnej po zawarciu małżeństwa, zgadzali się bardzo często na 
zapewnienie im przez pewien czas utrzymania. Przykładowo w umowie zawartej 
14 listopada 1918 r.707 matka zobowiązała się wydać przyszłym małżonkom cielaka 
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zaraz po narodzinach, zapewnić zboże na pierwszy siew oraz utrzymanie przy 
sobie do czasu następnych zbiorów. Strony kontraktu przedślubnego z 11 stycz
nia 1919 r.708 ustaliły, że narzeczeni, po zawarciu planowanego w ciągu trzech 
miesięcy małżeństwa, będą mogli zamieszkać do końca kolejnego roku w domu 
rodziców żony lub teściów. Zapewnienie dziecku dachu nad głową na dłuższy 
czas zdarzało się, gdy córka włościan wychodziła za robotnika czy rzemieślnika 
pracującego w Krakowie, który nie posiadał własnego gospodarstwa. Tak stało się 
np. w przypadku umowy z 25 sierpnia 1926 r.709, w której rodzice gwarantowali 
córce i jej przyszłemu mężowi (monterowi telefonicznemu) prawo do zajęcia jed
nego pokoju w ich własnym domu aż przez dziesięć lat. Aby ułatwić dziecku za
łożenie nowego gospodarstwa, darczyńcy nierzadko przyjmowali na siebie także 
różne dodatkowe zobowiązania, zwłaszcza o charakterze finansowym. Jak wynika 
z jednej z umów z 1921 r.710, rodzice obiecali wystawić nowożeńcom domostwo, 
na które powinny składać się - stosownie do precyzyjnego opisu zawartego w ak
cie - „budynki mieszkalno-gospodarcze, murowane, dachówką kryte, a to dom 
mieszkalny, parterowy, długości 11 metrów 70 cm, o pięciu izbach, sieni, weran
dzie i strychu oraz piwnicy i stajenka długości 6 metrów, szerokości 5 metrów”. 
Czasami przedmiotem darowizny przedślubnej byo wyłącznie zobowiązanie do 
udzielenia pomocy przy budowie domu, jak np. w akcie z 10 stycznia 1919 r.711

Myciński, R. 3612(1919).
09 Myciński, R. 32850 (1926). Podobnie np. Starzewski, R. 14913 (1919), gdzie okres ten wy

nosi! 5 lat.
710 Myciński, R. 11904(1921).
711 Myciński, R. 3602(1919).

12 W aktach takie określenie pojawia się jednak sporadycznie, więc trudno uznać je za zwycza
jowe, por. np. Myciński, R. 3058 (1918).

Jeżeli dziecko po ślubie nie zamierzało opuszczać gospodarstwa rodziców, 
otrzymywało zazwyczaj jego określoną część, zwykle połowę lub więcej, na włas
ność, ale z zastrzeżeniami, o których będzie jeszcze mowa niżej.

Odrębną, choć zdecydowanie mniej liczną grupę darowizn przedślubnych, 
stanowią umowy zawierane między samymi narzeczonymi. Objęte nimi przy
sporzenia majątkowe nie miały charakteru wyposażającego. Jeżeli darczyńcą był 
narzeczony, a obdarowaną jego przyszła żona, przesunięcie majątkowe następo
wało pod wpływem klasycznej causa donandi. Motywy takiej darowizny mogły 
być różne. Z reguły narzeczony odwdzięczał się w ten sposób za otrzymany posag 
lub darowiznę narzeczonej. Mógł być to zatem swoisty „dar ślubny”712.

Gdy w roli darczyńcy występowała narzeczona, darowizna na ogół pełniła 
funkcję posagu. Nie ulega wątpliwości, że wniesienie określonych składników 
majątkowych do mającego się zawrzeć małżeństwa służyło zazwyczaj przyczynie
niu się przyszłej małżonki do kosztów utrzymania gospodarstwa, powiększenia 
areału upraw czy doposażeniu domostwa. O charakterze uczynionego narzeczo
nemu przysporzenia w konkretnych przypadkach decydowała jednak treść umo
wy, a w szczególności to, czy mąż był zobowiązany do zwrotu tego przysporzenia 
na wypadek śmierci lub rozwiązania małżeństwa.
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Umowa zwykle szczegółowo określała czas i sposób wydania darowanych 
przedmiotów. W odniesieniu do majątku nieruchomego strony zezwalały, aby 
na podstawie kontraktu i metryki ślubu dokonać intabulacji praw przekazanych 
na jego podstawie we właściwym wykazie hipotecznym. Z kolei w przypadku in
wentarza i wyposażenia domowego przekazanie z reguły ustalano na dzień ślubu. 
Jeżeli narzeczeni mieli pozostać przy rodzicach, często zastrzegano jedynie ich 
„dopuszczenie” do wspólnego posiadania gospodarstwa w ustalonym zakresie.

Z przysporzeniami majątkowymi pod tytułem darmym wiązały się również 
klauzule dotyczące możliwości jednostronnego odwołania lub unieważnienia 
kontraktu. Jak już wspomniano, przepisy prawa austriackiego nie były w tym za
kresie precyzyjne. W praktyce notarialnej powszechnie jednak zastrzegano moż
liwość cofnięcia przysporzeń majątkowych na rzecz narzeczonych z powodu: 
1) niedojścia planowanego małżeństwa do skutku w terminie wskazanym w umo
wie, co samo w sobie wynikało z warunkowego charakteru darowizny przedślub
nej - w razie nieziszczenia się warunku, akt stawał się bezskuteczny; 2) ciężkiej 
(rażącej) niewdzięczności obdarowanego lub obdarowanych, czyli w związku 
z zaistnieniem okoliczności określonych w § 948 ABGB (a później w art. 366 KZ). 
W prawie austriackim pod pojęciem ciężkiej niewdzięczności rozumiano „takie 
naruszenie ciała, czci, wolności lub majątku, iż przeciw naruszającemu można 
wdrożyć postępowanie według ustawy karnej z urzędu, lub na żądanie pokrzyw
dzonego”. Kodeks zobowiązań z 1933 r. wskazywał, że może ona polegać na po
pełnieniu przestępstwa lub ciężkim naruszeniu obowiązków rodzinnych.

Typowa klauzula umowna w kontraktach darowizny przedmałżeńskiej była 
sformułowana w sposób negatywny, tj. darczyńca zrzekał się odwołania daro
wizny z każdej przyczyny z wyjątkiem wskazanych powyżej. W przypadku nie
wdzięczności czasami dodawano, że musi ona zostać udowodniona sądowo713. 
Rzadziej umowa milczała w tej kwestii, co było równoznaczne z zastrzeżeniem 
sobie przez strony prawa do odwołania darowizny w razie zaistnienia pozwala
jących na to okoliczności714, bądź zakres zrzeczenia był węższy - dotyczył innych 
przyczyn niż ustawowe715. Niekiedy darczyńca całkowicie zrzekał się możliwości 
cofnięcia dokonanych w kontrakcie przysporzeń mająkowych716.

713 Np. Pajor, R. 1554/34.
714 Np. Myciński, R. 3744 (1919).
715 Np. Pajor, R. 1060 (1932); idem, R. 1199 (1932).
716 Np. Myciński, R. 3753 (1919); idem, R. 3962 (1919); Pajor, R. 2632 (1933); Czuchajowskb 

R. 22/35.
717 Czuchajowski, R. 2003/36.
7,8 Pajor, R. 2513 (1933).

Nie sposób określić, jak często w praktyce dochodziło do jednostronnego co
fania przysporzeń przedmałżeńskich. Praktyka krakowska notuje tylko przypadki 
zgodnego rozwiązania lub zmiany wcześniej przyjętej darowizny przedślubnej. 
Przykładowo na mocy aktu z 8 września 1936 r.717 kontrahenci (rodzice i syn) unie
ważnili umowę „z uwagi na zastrzeżone w niej dożywocie, które nie jest korzystne 
dla obdarowanego”. Z kolei strony umowy z 5 października 1933 r.718 (nupturienci 
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i ojciec narzeczonego) w kilka dni później ją rozwiązali i zawarli nowy kontrakt 
na zmienionych warunkach719.

715 Pajor, R. 2531 (1933).
720 Stein, R. 87/44.
721 Myciński, R. 26970(1924).

22 E. T i 11, Wykład prawa rzeczowego..., s. 339.
723 Np. Piela, R. 7542 (1922).

Sporadycznie, jak w jednym z kontraktów z 1944 r., notariusz odbierał dodat
kowo od kontrahentów oświadczenie, że

treść umowy została oddana wiernie i całkowicie i że żadne umowy ubocznie 
między nimi nie istnieją, oraz przyznają, że zostały pouczone iż podanie okolicz
ności niezgodnych z prawdą pociąga za sobą odpowiedzialność karną dla obu 
umawiających się stron720.

4.2. Dożywotnie służebności
Z darowizną uczynioną na rzecz narzeczonych przez rodziców wiązały się z reguły 
pewne dodatkowe zastrzeżenia na rzecz darczyńców. W sytuacji, gdy syn lub cór
ka otrzymywali na mocy kontraktu część gospodarstwa i zostawali przy rodzicach, 
ustanawiano w umowie dla nich dożywotnie służebności o zróżnicowanym cha
rakterze, dostosowane do zakresu przysporzenia i ich indywidualnych potrzeb. 
Kontrakt przedślubny precyzyjnie oznaczał rodzaj, zakres i częstotliwość tych 
świadczeń. Tytułem przykładu można podać klauzulę zawartą w jednym z aktów 
sporządzonych w 1924 r.721, na mocy której ojciec zastrzegał dla siebie i małżonki

1) na bezpłatne, dożywotnie i niepodzielne używanie jedną stancję i strych nad nią 
w budynku mieszkalnym od strony zachodniej położoną, oraz wspólne pomiesz
czenie w budynkach gospodarczych 2) na bezpłatne, dożywotnie i niepodzielne 
użytkowanie połowę sadu w położeniu od strony drogi oraz nakłada na obdaro
wanych obowiązek dostarczenia bezpłatnie i dożywotnio obojgu dożywotnikom 
co roku po ukończonych zbiorach pięć centaurów metrycznych żyta, trzy centau
ry metryczne pszenicy, dwa centaury metryczne jęczmienia, dwa centaury me
tryczne owsa, dziesięć centaurów metrycznych ziemniaków, dwie kopy kapusty, 
dziesięć centaurów metrycznych węgla, dwa metry kubiczne drzewu łupkowego 
3) dostarczenia na każde żądanie dożywotników bezpłatnie i dożywotnio fur
mankę do wyjazdu i wyżywienia dla jednej krowy i jednego wieprza, i zastrzega 
że obojgu dożywotnikom wolno chować sześć kur bezpłatnie i dożywotnio.

W przypadku zastrzeżenia dożywotniego użytkowania darowanej ziemi lub 
części gospodarstwa przybierało ono postać służebności użytkowania. Jej przed
miotem było prawo używania cudzej rzeczy bez żadnego ograniczenia, z zacho
waniem jej istoty (§ 509 ABGB). Darczyńcy zachowywali wówczas uprawnienia 
niemal zbliżone do właścicieli722, nie tracąc kontroli nad przekazanym dzieciom 
w darowizny gospodarstwem. Na takie użytkowanie składało się prawo do uży
wania rzeczy i pobierania z nich wszelkich pożytków. W kontraktach podkreślano 
jego nieograniczony charakter723. W praktyce nie rozróżniano jednak użytkowa-



168 V. Darowizny przedmałżeńskie

4.5. Umowy dodatkowe
Cechą charakterystyczną praktyki w zakresie sporządzania darowizn przedślub
nych było obejmowanie tym samym aktem notarialnym także innych, dodatko
wych czynności i umów, które tylko pośrednio dotyczyły relacji majątkowych 
w planowanym małżeństwie, a czasem nawet w ogóle nie były z nimi związane. 
Konieczność ich zawarcia wynikała zazwyczaj z całokształtu stosunków mająt
kowych kontrahentów. Zwyczaj zawierania takich porozumień w darowiznach 
przedmałżeńskich był również konsekwencją szerokiego zakresu nadawane
go mu przez zainteresowanych tym umowom. Przy okazji małżeństwa i wizyty 
u notariusza starano się rozstrzygnąć wszelkie istotne kwestie prawne dotyczące 
stosunków majątkowych w rodzinie, a niekiedy nawet także spory sąsiedzkie, jak 
np. w akcie z 17 maja 1919 r.738, na mocy którego - przy okazji zamierzonego ślu
bu - strony umarzały wszelkie dotychczasowe konflikty istniejące między rodzi
nami. Najczęściej jednak zawierano przy okazji darowin przedślubnych kontrakty 
zamiany, sprzedaży i działu spadkowego.

738 Myciński, R. 4836 (1919).
739 Np. Myciński, R. 14032 (1921); Piela, R. 13130 (1928).
740 Np. Myciński, R. 7570 (1920).
741 Np. Jabłoński, R. 518 (1932).
742 Np. Piela, R. 9944 (1925).

Na mocy kontraktu zamiany każda ze stron zobowiązywała się przenieść 
własność rzeczy do majątku drugiej osoby jako odpłatę za własność innej rzeczy 
(§ 1045 ABGB, art. 352 KZ). Celem dokonania zamiany na mocy aktu przedślub
nego było przede wszystkim stworzenie efektywniejszej, pod kątem położenia 
ziemi, podstawy dla gospodarstwa nowożeńców. Zamiany gruntów dokonywano 
zarówno między rodzinami narzeczonych739, jak i między nimi a osobami trze
cimi740. Nie można wykluczyć, że w niektórych przypadkach była ona wynikiem 
negocjacji między zainteresowanymi i warunkiem wyrażenia zgody na ślub.

Zbliżoną rolę odgrywała umowa sprzedaży, przy czym zdarzało się, że jej stro
nami byli rodzice jednego z narzeczonych i drugie z nich741. Sprzedaż ziemi odby
wała się wówczas zamiast zwyczajowo praktykowanej darowizny.

Przeprowadzenie umownego działu spadkowego było z kolei skutkiem braku 
uregulowania spraw majątkowych dotyczących schedy po rodzicach lub dziad
kach742.

5. Zabezpieczenie roszczeń wynikających z darowizn

W darowiznach przedślubnych zdecydowanie mniej miejsca niż w innych umo
wach majątkowych zawieranych w związku z planowanym (lub istniejącym) mał
żeństwem poświęcano zabezpieczeniu wynikających z nich roszczeń.

Powszechne zastosowanie znajdywały jedynie § 3 ustawy notarialnej z 1871 r., 
a następnie art. 527 k.p.c., na podstawie których nadawano rygor bezpośredniej 
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egzekucji z aktu notarialnego w zakresie realizacji roszczeń pieniężnych. Jak już 
wspomniano, nie było natomiast praktykowane umawianie odsetek od zwłoki 
w zapłacie należności ustalonych w kontrakcie. Funkcję zabezpieczającą dla zo
bowiązań nałożonych na obdarowanych wobec darczyńców pełniło również za
strzeżenie prawa do jednostronnego odwołania darowizny w przypadkach prze
widzianych w umowie lub przepisach ABGB (a następnie KZ).
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Rozdział VI

MAŁŻEŃSKIE UMOWY MAJĄTKOWE 
NA WYPADEK SEPARACJI, ROZWODU 

1 UNIEWAŻNIENIA MAŁŻEŃSTWA

1. Charakter prawny

Ustawy cywilne obowiązujące w Polsce po 1918 r. nie wykluczały, o czym wspo
mniano już w rozdziale 11, konwencjonalnego sposobu rozstrzygania przez mał
żonków kwestii majątkowych wynikających z rozkładu ich pożycia, a w szczegól
ności zawierania umów w związku z wdrożeniem stosownych kroków prawnych, 
które miały na celu sformalizowanie tego stanu rzeczy. Ponieważ jednak żaden 
z ówczesnych kodeksów nie przewidywał expressis verbis tego typu układów, 
a zatem nie określał też ich charakteru prawnego, ani nawet nie precyzował, czy 
ewentualne porozumienie małżonków przy okazji separacji, rozwodu lub unie
ważnienia małżeństwa musiało w ogóle nastąpić w formie kontraktowej, należy 
przyjąć, że wybór sposobu decydowania o sprawach majątkowych leżał w gestii 
samych zainteresowanych. Mogli oni więc nie tylko zawrzeć umowę, ale także np. 
osiągnąć stosowne porozumienie w drodze ugody sądowej743.

43 GLTW, Bd. 5, Nr. 2102.
44 Por. rozdz. 11, pkt 1.

Brak przepisów regulujących w sposób wystarczający model analizowanych 
układów majątkowych znajdował swoje odbicie w praktyce notarialnej, która 
była w tym zakresie zróżnicowana. Zarazem trzeba jednak podkreślić, że wszyst
kie umowy, które zostały zawarte w związku z separacją, rozwodem i zamiarem 
unieważnienia małżeństwa przed notariuszami krakowskimi w latach 1918-1946, 
sporządzono w oparciu o przepisy austriackiej ustawy cywilnej. W związku z tym 
pojawia się pytanie - z uwagi na niejednolitą konstrukcję poszczególnych typów 
umów - o charakter prawny tych aktów. Czy wszystkie z nich obejmowały układy 
majątkowe małżeńskie w rozumieniu § 1217 ABGB?

Wielokrotnie wspomniano już o tym, że ABGB nie przewidywał jasnych kry
teriów kwalifikacji małżeńskich umów majątkowych744. Nie ulega wątpliwości, że 
° kwalifikacji prawnej kontraktów „separacyjnych” czy „rozwodowych” powinny 
decydować te same kryteria, które - zgodnie z przyjętą w ówczesnej doktrynie 
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i orzecznictwie wykładnią powołanego przepisu - były stosowane także przy in
nych typach kontraktów małżeńskich. O charakterze danej umowy przesądzał 
zatem, w pierwszej kolejności, jej cel i przedmiot. W przypadku analizowanych 
kontraktów było nim uregulowanie stosunków majątkowych małżonków na wy
padek separacji, rozwiązania bądź unieważnienia małżeństwa. Mieściło się w tym 
zakresie zarówno ukształtowanie tych relacji na nowo, poprzez uchylenie lub 
zmianę wcześniej zawartych układów, w przypadkach określonych w §§ 1263- 
-1266 ABGB745, a więc w związku z zaistniałymi między małżonkami okoliczno
ściami, które stanowiły podstawę do wszczęcia postępowania sądowego w przed
miocie rozdziału od stołu i łoża, rozwodu lub stwierdzenia nieważności związku 
małżeńskiego, jak również zawarcie kontraktu co do kwestii, które dotąd w ogó
le nie były przedmiotem układów, a dotyczyły relacji majątkowych małżonków 
w znaczeniu, o którym była mowa w § 1217 ABGB. Nie każdy zatem kontrakt 
może być automatycznie zakwalifikowany jako układ małżeński majątkowy na 
tej tylko podstawie, że został sporządzony w związku z planowanym rozdziałem 
małżonków bądź nawet pod wyraźnym warunkiem uzyskania przez nich separa
cji, rozwodu czy stwierdzenia nieważności związku małżeńskiego.

745 E. Ti 11 (zob. Wykład austryackiego prawa familijnego..., s. 193) wprawdzie słusznie zwracał 
uwagę, że poprzez taką modyfikację w trakcie trwania małżeństwa umowa może stracić charakter 
układu małżeńskiego, jeżeli wskutek niej odpadną istotne dla tego typu umów elementy, jednak co 
do zasady nie zmienia to charakteru samego kontraktu, na mocy którego, w oparciu np. o § 1263 
ABGB, dokonano uchylenia wcześniejszej umowy albo wspomnianych zmian w jej treści. W świetle 
dominującego w judykaturze austriackiej poglądu kontrakt ten miał bowiem sam w sobie charakter 
sui generis układu małżeńskiego. Por. np. GUW, Bd. 2, Nr. 473; Bd. 11, Nr. 4376.

746 Co do rozwiedzionych małżonków zob. np. Myciński, R. 29887 (1925), a wcześniejszego 
unieważnienia małżeństwa: Stein, R. 328/36.

747 Np. Midowicz, R. 5728 (1928).
7411 Wisłocki, R. 3237 (1930). Podobnie też: Rotter, R. 2245/36.

Z oczywistych względów charakteru układów z § 1217 ABGB nie można przy
pisać umowom, które sporządzono już po prawomocnym orzeczeniu rozwodu 
lub stwierdzeniu nieważności małżeństwa. W krakowskiej praktyce notarialnej 
umowy zawierane przez rozwiedzionych małżonków lub po unieważnieniu mał
żeństwa należały jednak do rzadkości746. Inaczej przedstawia się sytuacja w przy
padku uzyskania przez małżonków rozdziału od stołu i łoża. Kontrakty „separa
cyjne” mogły być zawierane nie tylko przed wszczęciem lub w trakcie postępo
wania sądowego, ale także już po jego prawomocnym zakończeniu, jeżeli strony 
wyraziły tylko chęć regulacji lub modyfikacji swoich stosunków majątkowych74'.

Należy również przyjąć, że cech układów majątkowych małżeńskich nie miały 
umowy, których cel - mimo sporządzenia ich przy okazji separacji, rozwodu lub 
sprawy o unieważnienie małżeństwa - był różny od regulacji wzajemnych relacji 
majątkowych, jak np. w przypadku kontraktu zawartego 25 kwietnia 1930 r.748, 
w którym, w związku z zamiarem wystąpienia o rozwód, małżonkowie ustalili 
najważniejsze kwestie związane z dalszym wychowaniem małoletniego syna, nie 
odnosząc się w żaden sposób do własnych spraw majątkowych. Z tych samych po
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wodów problematyczna jest kwalifikacja innych umów. W praktyce krakowskiej 
można spotkać bowiem układy, na podstawie których małżonkowie dokonywa
li jedynie pewnych przesunięć majątkowych między sobą, pod warunkiem uzy
skania separacji lub rozwodu. Przykładowo w umowie darowizny z 28 czerwca 
1946 r.749 mąż zobowiązał się przenieść na własność żony część nieruchomości 
pod warunkiem, że w toczącym się procesie rozwodowym przed sądem okręgo
wym w Krakowie zapadnie prawomocny wyrok orzekający rozwód. Wydaje się, że 
rozstrzygnięcie tej kwestii powinno zależeć - podobnie jak w przypadku kontrak
tów przedmałżeńskich - od określenia jaka była causa danej umowy. Jeżeli była 
ona zwarta pod wpływem innej causae aniżeli wskazana w § 1217 ABGB, a więc 
np. celem małżonków było dokonanie - przy okazji zamierzonej separacji - daro
wizny przez jednego z nich na rzecz drugiego, to wówczas umowie tej nie można 
przypisać charakteru układu małżeńskiego. Jednak gdy istotnym zamiarem stron 
było uregulowanie swoich relacji majątkowych, np. zaspokojenie poprzez daro
wiznę określonych pretensji majątkowych drugiego małżonka, które wynikały 
z rozdziału od stołu i łoża, należy przyjąć, że kontrakt taki - bez względu na to, 
czy został zawarty również pod wpływem innej causae (w tym wypadku causa do- 
nartdi) - był układem w rozumieniu § 1217 ABGB i to niezależnie od nadanego mu 
przez notariusza tytułu750. Z oczywistych względów nawet drobiazgowa analiza 
treści aktu notarialnego - bez wiedzy na temat okoliczności jego zawarcia i moty
wów, którymi kierowały się przystępujące do niego strony - nie zawsze pozwala 
na bezsporne dokonanie takiej kwalifikacji.

749 Rotter, R. 1011/46.
Tak np. wspomniane już akty wyposażenia (Stąpor, R. 3436/38, idem, R. 1688/39), których 

przedmiotem - mimo mylącej nazwy - była w istocie regulacja stosunków majątkowych między 
małżonkami, a w szczególności zasad alimentacji żony w związku z planowanym rozwodem. Na 
mocy pierwszej z tych umów mąż zobowiązał się bowiem przenieść na własność żony części nie
ruchomości - na wypadek i pod warunkiem uzyskania rozwodu w oznaczonym w umowie termi- 
me - w miejsce wymagalnych już rat alimentacyjnych, a zatem, choć przysporzenie to nastąpiło 
cnusa solvendi, to bez wątpienia dotyczyło wzajemnych relacji majątkowych wynikających z mał
żeństwa. Ponadto strony szczegółowo ustaliły także inne kwestie, związane z utrzymaniem żony 
°raz zasadami zarządu przedmiotową nieruchomością. Akt zawierał także darowiznę na rzecz ich 
małoletniego syna. W przypadku drugiej umowy (zawartej między tymi samymi stronami) treść jest 
identyczna, a zrezygnowano jedynie z jej warunkowego charakteru, w związku z niespełnieniem 
wcześniej zastrzeżonego warunku tj. przeprowadzeniem rozwodu w pierwotnie spodziewanym 
Przez małżonków czasie.

11 Taką funkcję pełniła np. umowa poręczenia: Stąpor, R. 1735/36; Ryblewski, R. 1268/38, czy 
zmiana umowy spółki: Midowicz, R. 13268 (1930).

Na charakter prawny umów zawieranych związku z separacją, rozwodem lub 
zamiarem unieważnienia małżeństwa nie miały wpływu inne kontrakty, objęte 
tym samym aktem notarialnym. Zdarzało się bowiem, że stopień złożoności sto
sunków majątkowych małżonków wymagał, dla zapewnienia ważności i skutecz
ności postanowień układu małżeńskiego, zawarcia także innych umów o charak
terze subsydiarnym751.



174 VI. Małżeńskie umowy majątkowe na wypadek separacji, rozwodu i unieważnienia...

Na osobną uwagę zasługują kontrakty występujące w praktyce notarialnej 
pod nazwą „ugody”752. W związku z nimi pozostają dwie kwestie, a mianowicie: 
czy chodziło tu o nadanie umowie charakteru ugody (das Vergleich) w rozumieniu 
§ 1380 ABGB (a następnie art. 621 KZ) i czy umowa tego typu mogła zarazem być 
układem małżeńskim w znaczeniu § 1217 ABGB.

752 Praktyka rozstrzygania spraw majątkowych między małżonkami na drodze ugody występo
wała także w innych dzielnicach; por. R. Kuchciński, Układy alimentacyjne na Ziemiach Wschod
nich, „Przegląd Notarialny” 1936, nr 17-18, s. 31 i nast.

753 Por. 1376-1379 ABGB, znajdujące, co do zasady, zastosowanie także do tej umowy. Na 
temat rodzajów nowacji w prawie austriackim zob. np. V. Hasenöhr 1, Das oesterreichische Obli
gationenrecht in systematischer Darstellung mit Einschluss der handels- und wechselrechtlischen Lehren, 
Bd. 2, Aufl. 2, Wien 1899, s. 524 i nast. Bliżej o wzajemnym stosunku klasycznego odnowienia i kon
traktu ugody zob. S. Wróblewski, Powszechny austryacki kodeks..., t. 2, s. 1218-1219.

734 W polskiej literaturze prawniczej obszerne przedstawienie problematyki związanej z ugodą 
znajduje się u E. Ti 11 a, Wykład nauki o stosunkach obowiązkowych..., s. 392 i nast. oraz w kompa- 
ratystycznej pracy H. Konica, Prawo o zobowiązaniach. Zobowiązania szczególne: spółka, pożycz
ka, skład, umowy losowe, pełnomocnictwo, poręczenie, układy pojednawcze i zastaw, Warszawa 1930, 
s. 534 i nast. Por. także komentarz S. Wróblewskiego do powołanych przepisów ABGB (Po
wszechny austryacki kodeks..., t. 2, s. 1222 i nast.).

753 W konsekwencji i; 1381 ABGB przewidywał, że kto nieodpłatnie zrzekał się za zgodą dłuż
nika przysługujących względem niego określonych praw spornych lub wątpliwych, ten czynił na 
jego rzecz darowiznę w rozumieniu § 939 ABGB. Przepis ten pozwalał w praktyce na odróżnienie 
ugody od kontraktu darowizny, w tym pierwszym przypadku wykluczona była bowiem animusdo- 
nandi po stronie zrzekającego się.

736 Natomiast na podstawie § 1382 ABGB nie można było skutecznie zawrzeć ugody co do 
samego sporu o ważność małżeństwa. Doktryna zgodnie rozciągała stosowanie tego przepisu także 
na proces rozwodowy z uwagi na zakaz wynikający z tj 93 ABGB. Wyjątek dotyczył jednak rozwią
zania małżeństwa żydowskiego na zasadzie § 135 ABGB, a więc w przypadku zaistnienia sporu 
między małżonkami, który pozostawał w ich dyspozycji, zob. E. Ti 11, Wykład nauki o stosunkach 
obowiązkowych..., s. 394. Co do prawa małżeńskiego majątkowego, jak podaję Till (ibidem, s. 395), 
w czasie prac nad redakcją tych przepisów pominięto ograniczenie możliwości zawarcia ugody co 
do przyszłych alimentów.

Zgodnie z przywołanym przepisem kodeksu austriackiego ugoda była szcze
gólnym typem kontraktu nowacji753, przez który sporne lub wątpliwe prawa okreś
lano w ten sposób, że każda strona zobowiązywała się wzajemnie coś dać, uczynić 
lub czegoś zaniechać. Pozostawiając na uboczu analizę wszystkich zagadnień zwią
zanych z tym typem umów, należy zwrócić uwagę na kilka kwestii754. Ugoda była 
kontraktem dwustronnie zobowiązującym, a zatem ze swej istoty również odpłat
nym, tj. powinna przewidywać określone świadczenia ze strony każdego z kon
trahentów, a w szczególności jeżeli miały one polegać na zrzeczeniu się pewnych 
praw przez któregokolwiek z nich, zrzeczenie to musiało nastąpić za zapłatą'35. 
W sensie materialnym skutek ugody polegał na zgaśnięciu poprzednio istnieją
cego zobowiązania i powstaniu w jego miejsce nowego (zachodziło więc odno
wienie zobowiązania). Kodeks austriacki określał w §§ 1382-1384 katalog spraw, 
które były wyłączone spod możliwości załatwienia ich przez ugodę. Wśród nich 
nie było stosunków mających swe źródła w prawie małżeńskim majątkowym'56.
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Zbliżony charakter miał kontrakt ugody na gruncie przepisów kodeksu zo
bowiązań z 1933 r. Zgodnie z art. 621 KZ przez ugodę strony czyniły wzajemne 
ustępstwa co do istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby 
uchylić istniejący lub mogący powstać spór, względnie usunąć niepewność co do 
roszczeń bądź zapewnić ich realizację. Stosunek prawny, co do którego dopusz
czalna była ugoda, mógł być „jakiegokolwiek rodzaju, byle tylko podlegał on swo
bodnemu rozporządzaniu stron”* * 757.

’ J. Korzonek, 1. Rosenbliith, Kodeks zobowiązań. Komentarz, 1.1, wyd. 2, Kraków 1936,
s. 1349-1350.

>8 Kategorycznie w tej kwestii wypowiedział się S. Wróblewski (Powszechny austryacki ko
deks..., t. 2, s. 1225), stwierdzając, że „ugoda co do roszczeń majątkowych między małżonkami jest
zawsze możliwa” (podkr, moje - Μ. S.).

59 W motywach do Kodeksu Zobowiązań podano, że „przedmiotem ugody mogą być nie tyl
ko stosunki obowiązkowe, ale także (...) familijne i spadkowe” (cyt. za: ]. Korzonek, 1. Rosen- 
hlüth, op. cit., s. 1352).

60 Np. w przypadku umowy zawartej 14 września 1945 r. (Mleczko, R. 2127/45) żona wytoczy
ła mężowi proces o zapłatę alimentów.

61 Zob. w doktrynie austriackiej np. Μ. von S tubenra uch, op. cit., Bd. 2, s. 784; zaś w pol
skiej E. Ti 11, Wykład nauki o stosunkach obowiązkowych..., s. 396; S. Wróblewski, Powszechny 
austryacki kodeks.., t. 2, s. 1222.

762 Np. Mleczko, R. 250/35.

Małżonkowie mogli zatem bez przeszkód formalnych regulować swoje 
sprawy majątkowe na mocy ugody, zarówno w znaczeniu § 1380 ABGB758, jak 
i art. 621 KZ759.

jednak aby można było mówić o ugodzie w konkretnym przypadku, to - sto
sownie do § 1380 ABGB - zobowiązanie, którego dotyczył kontrakt, musiało 
opierać się na prawie spornym (streitig) lub wątpliwym (zweifelhaft) oraz powinna 
nastąpić jego nowacja. Analogiczne przesłanki przewidziano w art. 621 KZ. Celem 
takiej ugody było więc uregulowanie praw i obowiązków małżonków - poprzez 
usunięcie stanu sporu lub wątpliwości - w ramach istniejącego już stosunku 
prawnego bez względu na to, jakiego był on rodzaju. Z reguły jego źródłem był 
jednak wcześniej zawarty układ małżeński (np. co do posagu, oprawy itp.) bądź też 
przepisy prawa małżeńskiego majątkowego (np. co do obowiązku utrzymania).

W przypadku większości występujących w krakowskiej praktyce notarialnej 
kontraktów „ugodowych” przesłanka „sporności prawa” była automatycznie speł
niona, gdyż zawierano je w sprawach będących już przedmiotem procesu separa
cyjnego lub innego sporu sądowego między małżonkami760. Nie oznaczało to jed
nak, że wytoczenie powództwa było bezwzględnym warunkiem dopuszczalności 
ugody. Zgodnie z przyjętym w doktrynie poglądem umowa taka mogła również 
regulować prawa tylko zakwestionowane przez drugą stronę albo prawa niespor
ne, lecz wątpliwe, tzn. takie, co do których istnienia lub zakresu strony pozosta
wały w niepewności761. Możliwe było więc jej sporządzenie w sytuacji, gdy mię
dzy małżonkami istniał spór albo pojawiła się wątpliwość co do ich wzajemnych 
stosunków majątkowych w związku z dopiero co zadeklarowanym zamiarem roz
wiązania małżeństwa w przyszłości762. Inaczej kształtowała się kwestia dopusz
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czalności ugody po zakończeniu procesu sądowego, w którym rozstrzygnięto 
o prawach spornych. W takim przypadku ugoda była możliwa wyłącznie do chwi
li uprawomocnienia się orzeczenia regulującego daną kwestię763. Jeżeli natomiast 
strony na zasadzie ugody zmieniały postanowienia wyroku już prawomocnego, 
jak np. w akcie z 19 października 1921 r.764, to należy przyjąć, że przedmiotowy 
kontrakt - mimo nadanej mu przez notariusza nazwy „ugoda małżeńska” - nie 
był ugodą w znaczeniu § 1380 ABGB765.

763 Jak np. w przypadku umowy z 8 marca 1935 r. (Mleczko, R. 243/35) zawartej już po orzecze
niu przez sądy dwóch instancji separacji z winy męża, który jednak wniósł od tych wyroków skargę 
kasacyjną.

764 Wisłocki, R. 3543 (1921).
765 Kodeks austriacki nie zawierał wprawdzie wyraźnego przepisu w tej materii, ale już same 

przesłanki zawarcia ugody, określone w § 1380 ABGB, wyłączały, zdaniem doktryny, jej dopuszczal
ność co do praw wcześniej rozstrzygniętych prawomocnym orzeczeniem sądu; por. E. T i 11, Wykłaa 
nauki o stosunkach obowiązkowych..., s. 397 i powołaną tam literaturę.

766 Por. S. Wróblewski, Powszechny austryacki kodeks..., t. 2, s. 1223. Por. także art. 263 KZ.
767 Np. Mleczko, R. 243/35.
768 Ibidem.
769 Por. E. Ti 11, Wykład nauki o stosunkach obowiązkowych..., s. 401.

Drugim elementem decydującym przy kwalifikacji powyższych umów był 
ich skutek w postaci nowacji. Zgodnie z § 1376 ABGB odnowienie zobowiązania 
polegało na zmianie jego tytułu prawnego lub głównego przedmiotu, przy czym 
treść samego kontraktu mogła być w zasadzie dowolna, przy założeniu zachowa
nia opisanych wyżej przesłanek dopuszczalności ugody766. Ponieważ w praktyce 
notarialnej małżonkowie układali swoje prawa i obowiązki w związku z separa
cją, rozwodem lub zamiarem unieważnienia małżeństwa, ugody małżeńskie do
tyczyły przede wszystkim określonych roszczeń majątkowych oraz sposobu ich 
zaspokojenia. Schemat każdego kontraktu tego typu był podobny: strony ustalały' 
zakres różnych zobowiązań i zastrzegały zarazem, że w ten sposób uznają za za
łatwione wszelkie pretensje majątkowe wynikające ze wspólnego pożycia mał
żeńskiego, które przysługiwały im na podstawie ustawy lub wcześniej zawartych 
układów małżeńskich. Umowy takie miały zatem skutek nowacyjny, zwłaszcza 
w przypadku, gdy w miejsce dotychczasowych świadczeń, np. z tytułu utrzymania 
żony lub zwrotu otrzymanego posagu, mąż zobowiązywał się do wypłaty jedno
razowej odprawy pieniężnej albo małżonkowie redukowali wysokość niektórych 
roszczeń wynikających z układu małżeńskiego.

Podobny był także skutek wzajemnego zrzeczenia się przez kontrahentów 
pretensji majątkowych wynikających z pożycia małżeńskiego oraz podjęcia zo
bowiązania do wdrożenia określonych kroków w celu zakończenia trwającego 
sporu sądowego767. Odnowienie mogło być dokonane pod warunkiem, który miał 
wówczas charakter rozwiązujący, np. nieutrudniania przez strony postępowania 
rozwodowego768. Umorzenie poprzedniego zobowiązania następowało wówczas 
również warunkowo769.
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Nie ulega wątpliwości, że zawierane przed krakowskimi notariuszami ugo
dy małżeńskie miały w większości przypadków cechy kontraktu zdefiniowanego 
w § 1380 ABGB i art. 621 KZ. Pozostaje jednak kolejne pytanie: czy można je za
kwalifikować zarazem do kategorii układów małżeńskich w rozumieniu § 1217 
ABGB? O kwalifikacji tej, jak już wspomniano, rozstrzygał cel i przedmiot kon
traktu, który w przypadku omawianych aktów nie różnił się w istotny sposób od 
innych umów, na podstawie których małżonkowie regulowali stosunki majątko
we w związku z rozdziałem od stołu i łoża, rozwodem lub zamiarem unieważnie
nia małżeństwa. Podstawowa różnica dotyczyła natomiast szczególnego mecha
nizmu prawnego służącego do wyznaczenia tych relacji, a mianowicie instytucji 
odnowienia zobowiązania. Przyjęcie takiej konstrukcji umowy było wypadkową 
okoliczności faktycznych, w których małżonkowie postanowili zawrzeć między 
sobą porozumienie (takich jak trwający proces sądowy, spór co do określonych 
roszczeń itd.). Trzeba więc przyjąć, że kontrakty te co do swej formy były ugo
dami, zaś co do przedmiotu - układami małżeńskimi w znaczeniu określonym 
w §1217 ABGB.

2. Typy kontraktów zawieranych w związku z rozdziałem 
od stołu i łoża, rozwodem bądź zamiarem unieważnienia 
małżeństwa

Charakter małżeńskich układów majątkowych zawieranych w związku z roz
działem od stołu i łoża, rozwodem bądź zamiarem unieważnienia małżeństwa 
w naturalny sposób narzuca ich typologię. Przedstawiono ją na poniższym dia
gramie (16).

Diagram 16. Typy umów majątkowych na wypadek separacji, rozwodu i unieważnienia 
małżeństwa

Najliczniejszą grupę pośród tych kontraktów stanowiły akty „separacyjne”. 
Na ogólną liczbę 182 umów pochodzących z lat 1919-1946 aż w 107 przypadkach 
(59%) przyczyną zawarcia był zamiar separacji małżonków. W tej grupie kontrak
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tów pojawiało się jednak dalsze zróżnicowanie, będące konsekwencją występo
wania na gruncie prawa austriackiego dwóch form separacji770.

770 Por. rozdz. 11, pkt 8.
771 Również analiza postanowień tych kontraktów nie pozwala jednoznacznie rozstrzygnąć, 

czy postępowanie separacyjne było prowadzone (lub miało zostać wszczęte) na zasadzie § 103 i nast. 
czy też odpowiednio § 107 i nast. ABGB.

772 Trzeba zwrócić uwagę, że sam fakt porozumienia się małżonków co do pewnych kwestii 
i zawarcia w ich przedmiocie umowy separacyjnej nie rozstrzygał o charakterze rozdziału od sto
łu i łoża, zaś w szczególności nie wykluczał spornego charakteru tego rozdziału. Zgodnie z § 107 
ABGB przypadek rozdziału bez porozumienia (Scheidung ohne Einverständnis) zachodził wówczas, 
gdy jedno z małżonków sprzeciwiało się żądaniu separacji ze strony drugiego, a żądanie to było 
uzasadnione przyczynami wskazanymi w § 109 ustawy austriackiej. Co do rozstrzygnięcia kwestii 
spornych między małżonkami, w tym spraw o charakterze majątkowym, zastosowanie znajdował 
§ 117 w zw. z i} 108 ABGB. O znaczeniu kontraktów ugody w takich przypadkach była mowa juz 
powyżej.

773 Dunikowski, R. 1732/35. Separację z winy żony orzekł Sąd Biskupi w Lublinie (na zasadzie 
art. 62 pr. małż.), a w momencie zawarcia umowy sprawa znajdowała się w trakcie postępowania 
apelacyjnego w Sądzie Archidiecezjalnym w Warszawie.

Diagram 17. Typy umów separacyjnych

Jak wynika z zamieszczonego powyżej diagramu (17), nie zawsze możliwe 
jest ustalenie w oparciu o treść aktu notarialnego, o jaki typ rozdziału chodziło. 
Notariusze często bowiem poprzestawali na ogólnym wskazaniu, że małżonko
wie planują przeprowadzić separację i z tego powodu zawierają dany kontrakt. 
Problem ten dotyczy 28 „separacyjnych” układów małżeńskich (26,2%)771. Z kolei 
spośród umów, w których sprecyzowano typ rozdziału, w 55 przypadkach (51,4%) 
była to separacja dobrowolna w rozumieniu przepisów prawa austriackiego, zaś 
w 21 kontraktach (19,7%) rozdział sporny772. Zaledwie jedna umowa została za
warta z związku z separacją przeprowadzaną w oparciu o przepisy obowiązujące 
na terytorium byłego Królestwa Polskiego773.

Małżonkowie podpisywali wspomniane układy, mając na ogół dopiero zamiar 
wystąpienia do sądu o zgodę na rozdział od stołu i łoża, przy czym było to regułą 
w przypadku wniosków zgodnych. W razie sporu między stronami umowy czę
ściej sporządzano już po formalnym rozpoczęciu procesu, zazwyczaj jeszcze przed 
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zakończeniem przewodu w 1 instancji (w sprawach wszczętych przed 1928 r. przed 
sądem obwodowym, a od tego roku przed sądem okręgowym), a tylko w pojedyn
czych przypadkach na etapie postępowania w dalszych instancjach774. Zdarzało 
się również, że małżonkowie albo rezygnowali z prowadzenia sporu i ostatecznie 
zawierali umowę co do warunków uzyskania separacji dobrowolnej775, albo też 
wskutek dalszego rozwoju wydarzeń porzucali pierwotnie zadeklarowany zamiar 
porozumienia się776.

4 Najdalej przed rozpoczęciem się postępowania kasacyjnego - tak stanowi umowa z 8 marca 
1935 r. (Mleczko, R. 243/35) zawarta po zatwierdzeniu przez krakowski sąd apelacyjny wyroku sądu 
okręgowego, orzekającego separację z winy męża, i wniesieniu przez niego skargi do SN.

7S Np. Lipiński, R. 5709 (1919); Myciński, R. 22076 (1923). Do zawarcia pierwszego kontraktu 
doszło po trzykrotnej próbie porozumienia się małżonków w czasie procesu separacyjnego, z kolei 
w drugim przypadku małżonkowie (gospodarze z Prokocimia) pogodzili się pod warunkiem, że mąż 
nie będzie utrzymywał dalszych kontaktów ze swoją kochanką.

"6 Mimo że analiza treści umów z reguły nie pozwala na ustalenie podobnych faktów, sta
ranność rejenta w gromadzeniu dokumentacji przynosi niekiedy pewne poszlaki w tej materii, jak 
np. w przypadku umowy o dobrowolny rozdział od stołu i łoża, zawartej 20 czerwca 1921 r. (Lipiń
ski [Gerlach], R. 7762) przez pewnego kupca z powiatu rzeszowskiego i jego małżonkę przebywającą 
wówczas w Krakowie. W oryginale aktu zachowało się włożone luzem wezwanie notariusza do 
sądu w roli świadka, z którego wynika, że kilka miesięcy po sporządzeniu umowy przeciwko mężo
wi toczy! się w związku z postępowaniem separacyjnym proces karny.

777 Wisłocki, R. 26080 (1928).
)* 7 * * 78 * 80 Lipiński [Gerlach], R. 7762 (1921).
)'5 Np. Midowicz, R. 7862 (1928); Myciński, R. 47167 (1930); Stein, R. 1629/38.
80 Stan długotrwałej faktycznej separacji został wskazany wyraźnie w dwóch z nich: Mido- 

w>cz, R. 11064 (1930) i Wisłocki, R. 47109 (1930). Z kolei w kontrakcie Midowicz, R. 9738 (1929)

Notariusze dość rzadko określali w umowach przyczyny, które wypłynęły na 
podjęcie przez małżonków decyzji o rozdziale. W większości aktów wskazano 
jedynie datę i miejsce ślubu oraz ewentualnie obrządek, w którym małżeństwo 
zostało zawarte. Sporadycznie pojawiały się wzmianki dotyczące istoty relacji 
między małżonkami. Przykładowo z kontraktu z 28 października 1928 r.777 do
wiadujemy się, że strony „od dłuższego czasu żyją ze sobą w niezgodzie a ostatnio 
we faktycznej separacji”. Z kolei z aktu z 20 czerwca 1921 r.778 wynika, że mał
żonkowie „postanowili po dokładnej rozwadze i zastanowieniu” wnieść podanie 
o dobrowolną separację, „widząc jednak i doszedłszy do przekonania, że z pew
nych powodów dalsze ich wspólne pożycie małżeńskie jest niemożliwe”. W kilku 
innych przypadkach poprzestano na ogólnym wskazaniu, że przyczyną decyzji 
o rozdziale była niezgodność usposobień małżonków779. Warto zaznaczyć, że nie 
ma w tym zakresie żadnych różnic między umowami sporządzanymi przed wybu
chem drugiej wojny światowej, w jej trakcie i po zakończeniu.

Analiza niektórych kontraktów wykazuje także, że małżonkowie, zawierając 
umowy tego typu, nie zawsze planowali wdrożenie odpowiedniego postępowania 
sądowego. Jak można przypuszczać, zamierzali oni pozostać z różnych względów 
jedynie we faktycznym rozdziale, choć precyzyjne ustalenie rzeczywistych mo
tywów działania kontrahentów nie jest możliwe. Z taką sytuacją spotykamy się 
w krakowskich aktach notarialnych trzykrotnie780. Ważność i skuteczność tych 
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umów budzi pewne wątpliwości. Ze stanem separacji faktycznej kodeks austriacki 
nie wiązał bowiem w zasadzie żadnych skutków prawnych (§ 93 ABGB) i w kon
sekwencji na drodze układu nie można było wprowadzać - w miejsce orzeczenia 
sądowego - rozdziału małżonków od stołu i łoża. Zasada ta nie była - przynaj
mniej formalnie - zasadą niedopuszczającą żadnego wyjątku. Mimo że zgodnie 
z przyjętą jeszcze przez judykaturę austriacką linią wykładni przepisów kodeksu 
układy takie były pozbawione mocy wiążącej z powodu naruszania norm iuris 
cogentis7S\ dopuszczano możliwość umownego ustalenia odrębnego miejsca za
mieszkania i wysokości alimentów tylko w razie faktycznego rozejścia się mał
żonków* 781 782, a nawet przyrzeczenie zwrotu posagu żonie przez męża na czas trwa
nia takiego rozdziału783, lecz pod warunkiem, że wyraźnym celem tego rodzaju 
umowy było jedynie przejściowe ułożenie wzajemnych relacji przez małżonków, 
a nie określenie warunków trwałej separacji784. W żadnym wypadku kontrakt ten 
nie miał znaczenia sądowej separacji i nie pociągał za sobą właściwych jej skut
ków prawnych.

małżonkowie uregulowali kwestie związane z alimentacją bez wskazania na zamiar separacji lub 
rozwiązania małżeństwa.

781 Zob. np. GUW, Bd. 10, Nr. 3797; por. także uwagi S. Wróblewskiego, Powszechny au
striacki kodeks..., t. 1, s. 78 oraz ). von An de rsa, op. cit., s. 74.

782 S. Wróblewski, Powszechny austryacki kodeks..., 1.1, s. 71 i 74. Wyraźnie na taką właśnie 
okoliczność zostały zawarte wskazane wyżej kontrakty.

783 GUW, Bd. 6, Nr. 2386.
784 Tak np. orzeczenie GUW, Bd. 5, Nr. 1840.
785 Przepisy te znajdowały zastosowanie także do małżeństw osób bezwyznaniowych oraz na

leżących do kościołów lub stowarzyszeń religijnych nieuznanych przez państwo w rozumieniu § 2 
ustawy z 9 kwietnia 1870 r. o małżeństwie osób nie należących do żadnego prawnie kościoła lub 
społeczności religijnej i o prowadzeniu metryk urodzin i zejścia dla tychże, Dz. U. P. z. XVII, nr 51-

786 Wyczerpujące omówienie obowiązujących w Polsce międzywojennej przepisów' rozwodo
wych prezentuje Z. Z a r z y c k i, op. cit., s. 29 i nast.

787 Wśród nich przeważały umowy' małżonków' wyznania mojżeszowego, ale można odnaleźć 
także i inne, jak np. małżonków, którzy zawarli ślub w Krakowie w kościele ewangelicko-refor
mowanym - Szymanowicz, R. 515/42, w magistracie krakowskim dla bezwyznaniowców - Stein. 
R. 4620 (1920), małżeństwo cywilne w Lozannie według przepisów kodeksu cywilnego szwajcar
skiego oraz ustaw kantonalnych - Stein, R. 11590 (1931).

Drugą, odrębną grupę kontraktów stanowią układy „rozwodowe”. Taki cha
rakter miało 57 umów (31%) zawartych w związku z zamiarem uzyskania przez 
małżonków rozwodu. Jak wiadomo, na obszarze województw południowych, 
czyli dawnym obszarze Galicji, rozwiązanie małżeństwa mogło nastąpić albo na 
podstawie przepisów kodeksu austriackiego dla wyznawców innych religii chrze
ścijańskich (§§ 115-116)785 lub dla Żydów (§§ 133-135), albo też na mocy ustaw obo
wiązujących w innych częściach państwa786. Mimo że wśród stron zawierających 
kontrakty rozwodowe dominowali małżonkowie, którym z racji wyznania oraz 
miejsca zamieszkania przysługiwało prawo do żądania rozwiązania małżeństwa 
na podstawie ABGB787, pojawiały się także inne przypadki, w których małżonko- 
wie-katolicy, wbrew ograniczeniom wynikającym ze wspomnianych przepisów, 
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zamierzali wystąpić o rozwód przy wykorzystaniu reguł prawa prywatnego mię- 
dzydzielnicowego'88 * * * *.

88 Ustawa z 2 sierpnia 1926 r., Dz. U. nr 101, poz. 580. Na podstawie jej art. 17 w zw. z art. 2 
prawem właściwym dla rozwodu było prawo obowiązujące w miejscu zamieszkania małżonka, któ
ry wystąpił ze stosownym wnioskiem, pod warunkiem że nie zmieniał on tego miejsca przez okres 
co najmniej ostatniego roku poprzedzającego złożenie wniosku.

Z reguły do skutecznego wdrożenia kroków rozwodowych wystarczała zmiana wyznania 
przez jednego z małżonków. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że przepisy obowiązujące w tej materii 
w byłym Królestwie Polskim były w istocie dość skomplikowane i uzależniały możliwość uzyskania 
rozwodu w przypadku małżeństw mieszanych wyznaniowo od spełnienia dodatkowych warunków. 
Wyczerpujące przedstawienie tych regulacji wykracza jednak poza ramy niniejszej pracy. Zob. na 
ten temat w szczególności E. Ma rg ul i es, op. cit., s. 19-21.

'50 Midowicz, R. 10653 (1929). W podobnym przypadku - Myciński, R. 31096 (1926) - mąż 
jedynie zadeklarował, że wystąpi o rozwód małżeństwa zawartego w Krakowie według przepisów 
obowiązujących w jego aktualnym miejscu pobytu w Kolnie (także byłe Królestwo Polskie).

7,1 Dunikowski, R. 2411/37.
752 Mleczko, R. 57/39.
93 Myciński [Śpiewak], R. 44625 (1929); idem, R. 47762 (1930).

Odzwierciedlenie tego zjawiska jest zauważalne zwłaszcza w aktach sporzą
dzonych po 1926 r., a zatem po wejściu w życie tego prawa. Strony zazwyczaj 
wprost oznajmiały przed notariuszem, w jakim trybie będą starały się o rozwód. 
W przypadku małżonków będących katolikami, którzy zamierzali skorzystać 
z przepisów obowiązujących w województwach centralnych, musiały zostać speł
nione dwa warunki. Po pierwsze, przynajmniej jedno z nich powinno mieć miejsce 
zamieszkania (rzeczywiste lub pozorne) na tym obszarze, a po drugie, co najmniej 
małżonek wnioskujący o rozwód rnusiał również zmienić wyznanie789. Jednym 
z kontraktów sporządzonych w takim stanie faktycznym była umowa z 4 grudnia
1929 r.790 Wynika z niej, że małżonkowie, którzy zawarli ślub w kościele rzymsko
katolickim w Wieliczce, zamierzali uzyskać rozwód przed Konsystorzem Ewange
licko-Reformowanym w Wilnie. W momencie podpisywania aktu mąż miał stałe 
miejsce zamieszkania w Pabianicach, a zatem na terytorium dawnego Królestwa 
Polskiego. Co ciekawe, sam kontrakt strony wyraźnie poddały przepisom ma
terialnym i proceduralnym obowiązującym w Małopolsce. Zbliżone plany mieli 
kontrahenci w przypadku aktu z 6 listopada 1937 r.791, z tym że mimo złożenia 
wniosku rozwodowego w prawosławnym sądzie konsystorskim, także w Wilnie, 
oboje małżonkowie zamieszkiwali ciągle w Małopolsce (mąż w Krakowie, a żona 
w podkrakowskich Bronowicach Małych). Większą zapobiegliwością wykazały się 
strony układu z 10 stycznia 1939 r.792 Małżonkowie zadeklarowali bowiem jed
nocześnie swoją zgodę zarówno na rozwód przed sądem konsystorskim, jak i na 
rozdział od stołu i łoża według przepisów kodeksu austriackiego przed sądem 
krakowskim, który zarazem wskazali jako właściwy ze względu na ich ostatnie 
miejsce wspólnego zamieszkania (sic!). Podobne działania podjęli także inni kon
trahenci, którzy w dwóch kolejnych umowach, z 10 sierpnia 1929 r. oraz z 12 maja
1930 r.'93, zgodzili się najpierw zarówno na rozwód, jak i rozdział od stołu i łoża, 
a następnie wdrożyli postępowanie separacyjne, deklarując zarazem zamiar zło
żenia stosownego wniosku w sądzie konsystorskim.
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Drugi sposób na ominięcie niekorzystnych dla małżonków-katolików przepi
sów ABGB polegał na przeprowadzeniu się co najmniej jednego z nich na obszar 
obowiązywania kodeksu cywilnego niemieckiego. W tym wypadku znikała po
trzeba zmiany wyznania, gdyż BGB nie różnicował sytuacji małżonków ze wzglę
du na ich wiarę w zakresie prawa do uzyskania rozwodu. Zapewne o tym „try
bie rozwodowym” myśleli kontrahenci jednej z umów separacyjnych z 1932 r.794, 
oświadczając, że żona zgadza się w przyszłości na rozwód i podanie we wniosku, 
jako jego przyczyn, opuszczenia męża i niezgodności ich charakterów, lecz z bez
warunkowym zastrzeżeniem, że nie zmieni swej wiary.

7,4 Stein, R. 12915 (1932).
795 Stein, R. 1664 (1923). Ogólniejsza formuła została formułowana np. w umowie sporządzo

nej przez notariusza Wisłockiego, R. 26776 (1929), w której małżonkowie zgadzają się na rozwód 
„o ile w kraju lub zagranicą byłoby to możliwe”.

796 Np. z kontraktu z 8 czerwca 1929 r. (Wisłocki, R. 28640) wynika, że żona wniosła o roz
wód przed Konsystorzem Prawosławnym we Warszawie i skierowała już do sądu pismo, które mąz 
„uznaje za pozorne i złożone tylko dla celów przeprowadzenia tego postępowania”.

797 W kontekście krytyki projektu prawa małżeńskiego osobowego autorstwa Karola Luto- 
stańskiego negatywnie o tych zjawiskach wypowiedział się m.in. L. Domański, O małżeństwie. 
Studjum społeczno-prawne, omawiające kwestje małżeństw religijnych i cywilnych oraz rozwodów .War
szawa 1932, s. 114-119. Por. także uwagi Z. Zarzyckiego, op. cit., s. 48 i nast.

798 Dz. U. nr 48, poz. 270-271 (wraz z przepisami wprowadzającymi).
799 Np. Trzos, R. 1621/46; Szymanowicz, R. 695/46; Kowalski [Bek], R. 5491/46.

Małżonkowie mogli również jedynie zastrzec sobie prawo do wdrożenia sto
sownych kroków prawnych w przyszłości - jak to ujęto w jednej z umów pocho
dzącej jeszcze sprzed 1926 r. - „na przypadek wprowadzenia rozwodów małżeństw 
katolickich w Małopolsce, w szczególności na przypadek zmiany § 111 austr. usta
wy cywilnej o nierozwiązywalności małżeństw katolickich”795. Niektóre kontrakty 
potwierdzają ponadto, że w celu umożliwienia i przyspieszenia procesu rozwo
dowego małżonkowie nie unikali stosowania dodatkowych wybiegów796. Prak
tyka była w tym zakresie bogata. Trzeba oczywiście mieć na uwadze, że kontrak
ty małżeńskie jedynie potwierdzały występowanie w okresie międzywojennym 
szerszego zjawiska społecznego i prawnego, jakim była „turystyka rozwodowa”'9'. 
Z punktu widzenia treści układów majątkowych postanowienia dotyczące sposo
bu rozwiązania małżeństwa miały przy tym jedynie deklaratoryjny charakter i nie 
przesądzały o skuteczności kroków podjętych przez małżonków w konkretnym 
przypadku.

Osobno odnotować należy kontrakty sporządzone po wydaniu dekretu o pra
wie małżeńskim z 25 listopada 1945 r.798 Małżonkowie będący katolikami mogli - 
na zasadzie art. XIII przepisów wprowadzających ten dekret - żądać już wówczas 
rozwodu w oparciu o przepisy nowego prawa, które nie przewidywało w tym za
kresie żadnych ograniczeń ze względu na wyznanie stron (art. 24). Takie deklara
cje złożyli kontrahenci kilku umów pochodzących z tego okresu799.

Podobnie jak w przypadku umów separacyjnych, także i w tych kontraktach 
rzadko pojawiały się informacje pozwalające poznać przyczyny rozwodu. Nawet 



2. Typy kontraktów zawieranych w związku z rozdziałem od stołu i łoża, rozwodem... 183

jeżeli zostały zapisane przez notariusza, to z reguły są ogólnikowe800. Przykłado
wo, jak wynika z treści kontraktu z 6 kwietnia 1927 r.801, małżonkowie uzyskali 
w 1921 r. sądowy rozdział od stołu i łoża, zaś „wszelkie próby powrotu do wspól
ności małżeńskiej ze względu na odmienne charaktery i poglądy nie powiodły się”. 
Zdarzało się również, że decyzja o wystąpieniu z wnioskiem rozwodowym wiązała 
się ze zmianą wcześniej zawartego układu separacyjnego802. W jednym przypadku 
małżonkowie wycofali się natomiast z zamiaru uzyskania separacji już w trakcie 
trwania procesu i postanowili wystąpić o rozwód803.

800 Ten sam powód został wskazany w umowie z 30 września 1928 r. (Midowicz, R. 7607) oraz 
w kontrakcie z 10 stycznia 1939 r. (Mleczko, R. 57/39), z kolei w przypadku kontraktów z 23 grudnia 
1925 r. (Midowicz, R. 10653) i z 10 listopada 1939 r. (Pajor, R. 1231/39) małżonkowie zamierzali 
rozwieść się z powodu „obopólnego nieprzezwyciężonego wstrętu”. Niekiedy notariusz zaznaczał 
w umowie, że rozwód będzie miał charakter dobrowolny, jak np. Midowicz, R. 13268 (1930); Stą- 
por, R. 2707/37.

801 Piela [Ryba], R. 11516(1927).
802 Np. Dunikowski [Ajdukiewicz], R. 2899/34.
803 Myciński, R. 31603 (1926).
804 Tak np. w umowach: Myciński, R. 22076 (1926): termin 3-miesięczny; Pajor, R. 85/34: ter

min 6-miesięczny; Ryblewski, R. 1268/38: termin roczny. Z kolei np. ugoda rozwodowa z 12 marca 
1935 r. (Mleczko, R. 243/35) weszła w życie po podpisaniu, ale strony, na wypadek gdyby uzyskanie 
rozwodu się opóźniło, zastrzegły odrębny sposób alimentacji małżonki.

80s Myciński [Śpiewak], R. 44625 (1929).
806 Np. Wisłocki, R. 26080 (1930). W umowie małżonkowie wyraźnie uzależnili jej skuteczność 

°d spełnienia warunku dotyczącego postępowania separacyjnego, polegającego na niewniesieniu 
Przez męża odpowiedzi na skargę żony.

Skuteczność analizowanych kontraktów była z reguły uzależniona od skutecz
nego przeprowadzenia rozwodu, a zatem miały one charakter warunkowy - ich 
postanowienia wiązały kontrahentów dopiero z chwilą prawomocnego zakoń
czenia postępowania rozwodowego (był to więc warunek zawieszający). W umo
wach rzadko jednak precyzowano termin, w którym rozwód powinien zostać 
orzeczony804. W niektórych kontraktach małżonkowie przyjmowali ponadto do
datkowe zobowiązania dotyczące sposobu prowadzenia procesu. W jednej z nich 
żona wyraziła zgodę na rozwód oraz zobowiązała się nie utrudniać postępowania, 
lecz pod warunkiem, że „powody procesowe będą prawdziwe i jej niekompromi- 
tujące”805. Zastrzeżenia tego typu nie warunkowały jednak skuteczności samego 
kontraktu, chyba że co innego wynikało z jego treści806.

Kolejny typ kontraktów stanowią układy, które małżonkowie zawierali 
w związku z separacją, rozwodem lub zamiarem unieważnienia małżeństwa, jed
nak bez stanowczego określenia, o co będą wnosić w postępowaniu sądowym. 
Taką konstrukcję umowy przyjęto w 16 przypadkach (9%). O jej wyborze mogły 
decydować różne czynniki, w tym przede wszystkim wspomniana już sytuacja 
prawna małżonków będących katolikami (brak możliwości uzyskania rozwodu 
w województwach południowych). Ustalone na podstawie kontraktu relacje ma
jątkowe wiązały więc małżonków zarówno w przypadku uzyskania rozdziału od 
stołu i łoża, jak i ewentualnego rozwodu lub wystąpienia do sądu o unieważnie
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nie związku małżeńskiego807. Niekiedy wybór sposobu załatwienia spraw małżeń
skich strony zastrzegały w umowie na rzecz wyłącznie jednego z małżonków808.

807 Wszystkie trzy możliwości przyjęto w dwóch przypadkach: w umowie z 8 października 
1937 r. (Stein, R. 1253/37), w której małżonkowie żyjący od dłuższego czasu w separacji faktycznej 
postanowili „zalegalizować ten stan" przez separację, rozwód lub unieważnienie małżeństwa, oraz 
w kontrakcie z 14 lipca 1932 r. (Wisłocki, R. 43986), zmienionym następnie przez akt z 8 sierpnia 
1935 r. (Stąpor [Czajka], R. 2271/35). Trzy inne umowy zostały zawarte na wypadek rozwiązania 
małżeństwa „albo przez unieważnienie albo rozwód” - Midowicz, R. 6656 (1928); podobnie: Mycin- 
ski, R. 41414 (1928) i Kowalski, R. 1361/46. W pozostałych przypadkach przewidziano opcjonalnie 
separację małżeństwa lub rozwód.

808 Np. Grodyński, R. 529 (1919). W kontrakcie strony ustaliły, że ze względu na bliżej wyja
śnione w umowie okoliczności wybór między separacją i rozwodem będzie należał do małżonki.

809 Stein, R. 1304/44.
810 Myciński, R. 15703(1921).
8,1 Jak już wspomniano, integralną częścią aktu sporządzanego przez notariusza było wów

czas - jako załącznik - pełnomocnictwo udzielone przez małżonka reprezentantowi, a wzmiankę 
o jego dołączeniu umieszczano w treści aktu.

812 Tylko cztery umowy zawarte zostały przez pełnomocników obu małżonków. Są to akty. 
Wisłocki, R. 42557 (1932) wraz z późniejszą deklaracją R. 42905 (1932); Dunikowski, R. 1196/34, 
idem, R. 1732/35 oraz Rotter, R. 902/45.

W krakowskiej praktyce notarialnej zaledwie dwie umowy zostały sporzą
dzone bezpośrednio w związku z planowanym unieważnieniem małżeństwa. 
W pierwszym przypadku809 w chwili podpisania kontraktu małżonkowie od kilku 
lat pozostawali w separacji i na nowo regulowali relacje majątkowe na wypadek 
ewentualnego stwierdzenia nieważności małżeństwa. Druga umowa, z 18 paź
dziernika 1921 r.810, zawarta także przez małżonków już pozostających w sepa
racji, podawała jako powód decyzji o wystąpieniu o unieważnienie małżeństwa 
impotencję męża.

3. Strony

Z istoty omawianych kontraktów wynikała konieczność zawarcia ich przez mał
żonków. W zdecydowanej większości przypadków stawiali się oni osobiście w biu
rze notarialnym w celu podpisania stosownej umowy. Nierzadko towarzyszyli im 
także - w roli świadków - uprzednio wynajęci adwokaci, którzy, jak można przy
puszczać, pośredniczyli w negocjacjach między małżonkami i przygotowywali 
wstępny projekt kontraktu. Zdarzało się również, że jedną ze stron przed notariu
szem reprezentował pełnomocnik811. Zastępstwo nie dotyczyło zazwyczaj oboj
ga kontrahentów. Przypadki sporządzenia umowy separacyjnej lub rozwodowej 
w obecności reprezentantów obu małżonków należą do rzadkości812, jak można 
przypuszczać, działanie któregoś z małżonków przez pełnomocnika było uzasad
nione zazwyczaj odległym miejscem zamieszkania lub pobytu w chwili zawierania 
umowy, co uniemożliwiało osobiste stawiennictwo przed notariuszem w Krako
wie. Nie można jednak wykluczyć, że o wyborze takiego sposobu rozstrzygnięcia 
spraw majątkowych decydowały - przynajmniej w kilku przypadkach - inne czyn
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niki. Przykładowo przy sporządzaniu kontraktu z 25 marca 1926 r.813 małżonkę 
zamieszkującą na stałe w Katowicach reprezentował w biurze notarialnym adwo
kat, któremu pełnomocnictwo zostało udzielone, jak wynika z aktu, tego samego 
dnia w Krakowie. To z kolei sugeruje, że żona przebywała w tym dniu w mieście, 
lecz nie zjawiła się osobiście celem dopełnienia formalności związanych z umową 
rozwodową. Jeśli tak, to okoliczności zawarcia tego kontraktu wskazują, że relacje 
między małżonkami cechowała na tyle silna niechęć, że unikali oni jakichkolwiek 
bezpośrednich kontaktów. Taką hipotezę trudno jednak w oparciu o dostępny 
materiał archiwalny zweryfikować, bo równie dobrze akt pełnomocnictwa mógł 
być antydatowany lub faktycznie podpisany przez małżonkę w innym miejscu, 
pomimo wskazania Krakowa, będącego siedzibą adwokata.

813 Myciński, R. 31603(1926).
814 Najczęściej pojawia się nazwisko krakowskiego adwokata Zygmunta Mandla.
815 Zastępca notariusza w Zakopanem, działający w imieniu zamieszkałego tam męża - Stein, 

R· 10541 (1930) oraz kupiec krakowski, reprezentujący również męża - Dunikowski, R. 1732/35.
818 Dunikowski, R. 1732/35.

Por. uwagi w rozdz. Ili, pkt 2.
818 Taka sytuacja miała miejsce w jednym przypadku - był to tłumacz języka francuskiego, 

uczestniczący przy sporządzaniu umowy - Stein, R. 11590 (1931).
815 Np. Starzewski, R. 31815 (1924); Wisłocki, R. 3978 (1931); idem, R. 40791 (1931); Schar- 

fenstein, R. 1158/42.
820 Stąpor, R. 1735/36; Ryblewski, R. 1268/38. W pierwszej umowie poręczycielem była osoba 

fizyczna, zaś w drugiej rolę tę odgrywały dwie osoby prawne (spółki prawa handlowego), których 
udziałowcem był mąż, a reprezentowane były przez wskazaną w akcie osobę.

821 Midowicz, R. 13268 (1930).

Zastępcami stron byli z reguły adwokaci prowadzący swoją praktykę w Kra
kowie lub w miejscu zamieszkania mocodawcy814. Tylko dwukrotnie były to inne 
osoby815. W jednym przypadku małżonkę, która nie mogła działać samodzielnie 
z powodu ograniczonej zdolności do czynności prawnych, reprezentował przy 
sporządzaniu umowy ustanowiony przez sąd kurator816.

Poza małżonkami oraz świadkami, o ile ich obecność była konieczna817, przy 
sporządzeniu aktów notarialnych zawierających kontrakty w związku z separacją, 
rozwodem lub zamiarem unieważnienia małżeństwa mogły uczestniczyć również 
inne osoby. Należy rozróżnić dwie kategorie tych uczestników. Do pierwszej na
leżały osoby, których przywołanie do aktu merytorycznie uzasadniały szczególne 
okoliczności związane z zawarciem kontraktu, ale zarazem nie były one jego stro
ną, jak np. tłumacz przysięgły, z którego pomocy notariusz korzystał w razie gdy 
jeden z kontrahentów nie znał języka polskiego818. Do drugiej kategorii można 
zaliczyć osoby będące, obok małżonków, stronami objętych aktem notarialnym 
umów. Ich obecność była jednak przy kontraktach rozwodowych i separacyjnych 
wyjątkowa i wynikała ze specyficznego charakteru relacji majątkowych małżon
ków. W przypadku kilku aktów notarialnych stroną tą byli rodzice małżonków819, 
w dwóch innych poręczyciele zobowiązań, które wynikały z głównego kontrak
tu820, zaś w kolejnym - wspólnik małżonków, który z chwilą uzyskania rozwodu 
zamierzał rozwiązać istniejącą między nim a mężem spółkę821.
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4. Treść umów

Treść analizowanych kontraktów pozostawała w bezpośrednim związku z ich pod
stawowym celem, którym było, jak już wielokrotnie wspomniano, uregulowanie 
relacji majątkowych małżonków na wypadek rozdziału od stołu i łoża, rozwodu 
lub unieważnienia małżeństwa, jednak poza postanowieniami odnoszącymi się 
do stosunków majątkowych w umowach pojawiały się również klauzule o cha
rakterze niemajątkowym, dotyczące zwłaszcza relacji osobistych kontrahentów 
i sposobu wychowania ich dzieci.

4.1. Klauzule o charakterze majątkowym
Do typowych postanowień o charakterze majątkowym należały klauzule usta
lające zakres alimentacji między małżonkami, regulujące zwrot posagu, podział 
majątku i wzajemne rozliczenia małżonków, w tym obejmujące zrzeczenie się 
wzajemnych roszczeń majątkowych wynikających z rozdziału lub planowanego 
rozwiązania małżeństwa.

4.1.1. Alimenty
Kontrakty sporządzane na wypadek separacji, rozwodu lub unieważnienia mał
żeństwa były przede wszystkim układami alimentacyjnymi822. O alimentach roz
strzygano bowiem niemal w każdej umowie zawieranej przy tej okazji823.

622 Jak już wspomniano, niektóre umowy były wprost tak zatytułowane; por. rozdz. 111, pkt 3.
823 Na 182 kontrakty tego typu jedynie w siedmiu przypadkach nie było klauzul dotyczących 

alimentacji.
824 Zob. Μ. Hussarek, Die familienrechtliche Alimentation nach österreichischem Recht, „Zeit

schrift für das Privat- und öffentliche Recht der Gegenwart” 1893, Bd. 20, s. 482-485.
825 Ibidem, s. 483.
826 Podobnie jak przepisy regulujące obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzie

ci 141-143 ABGB), dzieci nieślubnych (§ 166 ABGB) oraz dzieci względem rodziców (§ 154 
ABGB).

827 E. Ti 11, Wykład austryackiego prawa familijnego..., s. 136.

ny. Zdaniem Μ. Hussarka, jego istota polegała na czynieniu zadość określonym 
wymogom zwyczajowym, które dzięki gwarancjom zawartym w ustawie zyskiwa
ły zarazem wymiar prawny824. W tym sensie alimentacja była swoistym „środkiem 
w rękach społeczeństwa służącym utrzymaniu jego słabych członków”825 826.

Bliższa analiza regulacji tego obowiązku w stosunkach małżeńskich wskazuje 
jednak na pewną niekonsekwencję austriackiego ustawodawcy. Podstawowym 
przepisem w tej materii był bowiem § 91 ABGB, umieszczony w księdze 1, O pra
wie osobowym™. Rozstrzygał on o konieczności ponoszenia kosztów pożycia 
małżeńskiego, która - jak objaśniał wspomniany przepis E. Till - „w pierwszym 
rzędzie cięży na mężu, który winien dostarczyć środków dla utrzymania spólnego 
mieszkania, a więc też starać się o przyzwoite, odpowiednie majątkowi swemu 
utrzymanie żony i chronić ją we wszystkich przypadłościach życia”827. Główną 
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przesłanką powstania obowiązku alimentacyjnego z § 91ABGB było zatem istnie
nie ważnego węzła małżeńskiego. W konsekwencji w razie późniejszego unieważ
nienia małżeństwa mąż mógł żądać zwrotu już wypłaconych alimentów na zasa
dach wskazanych w § 1265 ABGB, jednak tylko w przypadku, gdyby wina co do 
zawarcia nieważnego małżeństwa zachodziła wyłącznie po stronie żony828. ABGB 
zawierał jednak także kilka innych przepisów odnoszących się do alimentacji. Na
leżał do nich § 1264, zgodnie z którym w razie sądowego rozdziału od stołu i łoża 
małżonek, który nie ponosił winy, mógł od drugiego „żądać dla siebie stosowne
go według okoliczności utrzymania”829. Roszczenia alimentacyjne nie miały więc 
w tym przypadku charakteru prawnorodzinnego, lecz typowo obligacyjny, gdyż 
opierały się wprost na kontrakcie małżeńskim (o ile taki został zawarty) lub też 
miały na celu wyrównanie jednej ze stron „szkody” poniesionej w związku z sepa
racją orzeczoną z winy drugiego z małżonków830. Inaczej mówiąc, ich podstawą 
były przepisy prawa małżeńskiego majątkowego, a nie osobowego.

828 Por. GUW, Nr. 9365.
829 § 1264 ABGB in fine: (...) oder nach Umständen, den angemessenen Unterhalt zu verlangen.
830 Por. Μ. H uss a re k, op. cit., s. 498-499.
831 E. Till, Wykład austryackiego prawa familijnego..., s. 247.
832 Przepis ten, w brzmieniu nadanym mu 1 nowelą z 1914 r„ przewidywał, że prawo to przysłu

giwało małżonkowi (zarówno mężowi, jak i żonie), którego przyzwoite utrzymanie nie było pokryte 
1 części spadku, jaką sam odziedziczył na podstawie ustawy, testamentu albo kontraktu dziedzicze
nia, względnie z zaopatrzenia umówionego przez samych małżonków na wypadek wcześniejszej 
śmierci jednego z nich (np. pensji wdowiej na zasadzie § 1242 ABGB). Utrzymanie należało się mał
żonkowi do czasu ewentualnego powtórnego zawarcia przez niego związku małżeńskiego. Rosz
czenie z § 796 ABGB nie przysługiwało natomiast małżonkowi, jeżeli z jego winy została orzeczona 
separacja, albo gdy współmałżonek zdążył przed śmiercią wnieść stosowny pozew rozwodowy lub 
separacyjny z żądaniem uznania tej winy i żądanie to okazało się uzasadnione (§ 759 ABGB).

833 Chyba że w chwili śmierci męża żona była w ciąży - wówczas z utrzymania z masy spadko
wej po mężu mogła korzystać przez cały jej okres, aż do 6 tygodni po porodzie.

W razie rozwodu ustawa na mocy § 1266 ABGB również dawała małżonkom, 
po spełnieniu pewnych warunków - o czym będzie jeszcze mowa - prawo do 
uzyskania pełnego zadośćuczynienia (volle Genugtuung). E. Till upatrywał w po
wołanym przepisie podstawy do ewentualnego żądania przez żonę alimentów, ale 
jak jednak zauważył, chodziło tu w istocie o specyficzny typ roszczenia831. Miało 
ono także charakter obligacyjny, a ściślej mówiąc - odszkodowawczy, i jako takie 
podlegało zasadom ogólnym wynikającym z § 1323 ABGB.

Jeszcze inna była natura przysługującego pozostałemu przy życiu małżonko
wi na podstawie § 796 ABGB uprawnienia do uzyskania środków niezbędnych do 
przyzwoitego utrzymania z masy spadkowej po zmarłym współmałżonku832. Nie 
miało ono ani charakteru prawnorodzinnego, ani obligacyjnego, lecz opierało się 
na sui generis instytucji prawa rzeczowego. Z kolei na podstawie § 1243 ABGB 
zwyczajne utrzymanie z majątku męża przysługiwało małżonce przez okres 
pierwszych sześciu tygodni wdowieństwa833, ale, w odróżnieniu od roszczenia 
opartego na § 796 ABGB, w tym przypadku uprawnienie wdowy było niezależne 
od spełnienia dodatkowych przesłanek.
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Problem alimentacji pojawiał się w praktyce z reguły dopiero wtedy, gdy poży
cie małżonków przestawało się dobrze układać. W zwyczajnych okolicznościach, 
a zatem gdy żona pozostawała w domu męża, powinna otrzymywać stosowne 
utrzymanie in natura, na które składały się w szczególności mieszkanie, żywność 
oraz ubrania834. Mąż mógł też - według własnego wyboru - w miejsce tych świad
czeń wypłacać jej określoną sumę pieniężną, przy zachowaniu zasad wynikają
cych z § 1418 ABGB835. Prawo do utrzymania nie było uzależnione ani od tego, czy 
żona posiadała własny majątek, ani też od wręczenia przy zawarciu małżeństwa 
określonego posagu przez nią samą lub, w jej imieniu, przez osobę trzecią. Jeżeli 
mąż nie wywiązywał się z obowiązków wynikających z § 91 ABGB, żona mogła 
domagać się wypłaty alimentów na drodze sądowej, co do zasady zarówno już 
przed orzeczeniem rozdziału od stołu i łoża, jak i na wypadek zapadnięcia ta
kiego wyroku, jednak w tym drugim przypadku jej położenie było zróżnicowane 
w zależności od okoliczności towarzyszących separacji. Ustawodawca austriacki 
wychodził bowiem z założenia, że alimenty powinny przysługiwać małżonce tak 
długo, dopóki nie okaże się, że nie jest ich godna836.

834 Zastosowanie analogii z tj 672 ABGB, dotyczącego zapisu utrzymania, dopuszczał M.Hus- 
sa rek, op. cit., s. 496.

835 Por. S. Wróblewski, Powszechny austryacki kodeks..., t. 1, s. 73 i powołane tam orzecz
nictwo.

836 M. Hussa rek, op. cit., s. 551.
837 Ibidem, s. 178.
838 W. Jaworski, Kodeks cywilny austryacki..., t. 1, s. 288; S. Wróblewski, Powszechny au

stryacki kodeks..., t. 1, s. 71. Podobne ujęcie tej reguły znalazło się w kilku orzeczeniach, m.in. GUW, 
Nr. 1712; nr 3021 oraz nr 9544.

839 W szczególności wówczas, gdy żona opuściła męża za jego zgodą i małżonkowie umówili 
się co do alimentów lub mąż zaczął je faktycznie wypłacać; ponadto nawet w razie samowolnego 
zerwania przez żonę pożycia małżeńskiego, jeżeli zachodziły ku temu istotne powody nieleżące po 
jej stronie, np. mąż ją porzucił lub mimo gotowości jej powrotu do domu męża stawiał bezprawne 
warunki; por. przykładowo GUW, Nr. 7251.

840 Opubl. [w:J „Przegląd Prawa i Administracji” 1927, nr 188.

W doktrynie podnoszono przede wszystkim problem zakresu tego prawa 
w razie faktycznej separacji małżonków. E. Till uznał, że żonie służyło w takim 
przypadku roszczenie o alimenty, gdyż obowiązek męża z § 91 ABGB istniał aż do 
momentu ewentualnego wydania w danej sprawie przeciwnego orzeczenia są
dowego837. Z kolei W. Jaworski oraz S. Wróblewski przyjęli w tej kwestii bardziej 
rygorystyczne stanowisko, wskazując, że co do zasady żona, która samowolnie, 
a zatem bez uzyskania separacji sądowej, opuściła męża i żyła osobno, traciła pra
wo do żądania utrzymania838. Niezależnie jednak od tych rozbieżnych opinii już 
judykatura austriacka pod pewnymi warunkami przyznawała małżonce pozosta
jącej w faktycznym rozdziale możliwość zgłoszenia roszczenia o alimenty839. Taki 
kierunek wykładni przepisów ABGB potwierdził SN w orzeczeniu z 30 marca 
1927 r.840, uzależniając prawo żony do utrzymania nie od formalnego wystąpienia 
o rozdział od stołu i łoża, ale od wystąpienia ważnych powodów zerwania wspól
ności małżeńskiej.
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Jak wyżej wspomniano, w razie separacji zgodnej małżonkowie sami powinni 
porozumieć się także co do alimentów, np. w zawieranych przy tej sposobno
ści układach małżeńskich (§ 1263 ABGB). Bardziej skomplikowana sytuacja była 
w przypadku separacji spornej, gdyż tutaj decydujące znaczenie miało rozstrzy
gnięcie w przedmiocie winy rozkładu pożycia małżeńskiego. Jeżeli sąd uznał, że 
ponosiła ją wyłącznie żona, traciła ona automatycznie prawo do żądania od męża 
dostarczenia środków utrzymania na czas rozdziału. W razie obopólnej winy mał
żonków z zasady również nie przysługiwały jej alimenty, natomiast w szczegól
nych przypadkach - jeśli przemawiały za tym względy słuszności - mogła wystą
pić z roszczeniem przeciwko mężowi o utrzymanie841. W sytuacji, gdy separacja 
została orzeczona bez winy małżonki842, mogła ona domagać się alimentacji od 
męża na zasadach wynikających z § 91 ABGB. Zgodnie z dyspozycją § 1264 ABGB 
roszczenie o utrzymanie przysługiwało w takim wypadku również mężowi, jeżeli 
nie ponosił on winy za rozkład pożycia małżeńskiego. Jak jednak zaznacza S. Wró
blewski, „mężowi przyznać można (...) prawo do utrzymania tylko wyjątkowo, 
o ile sam zdobyć go sobie nie może”843. Do czasu wydania przez sąd orzeczenia 

841 Roszczenie to przysługiwało żonie jeszcze na podstawie dekretu nadwornego z 4 maja 
1841 r. (Justizgesetzsammlung, poz. 531), zgodnie z którym sąd powinien w takim przypadku 
uwzględnić nie tylko zasady słuszności, ale także wszystkie faktyczne stosunki między małżonkami; 
ponadto żonie przysługiwało prawo do środków utrzymania wyłącznie sporadycznie, w konkret
nych okolicznościach życiowych, a zatem nie mogła tą drogą uzyskać stałych alimentów. Judyka- 
tura precyzowała, że wysokość przyznanego małżonce w tym trybie utrzymania powinna opierać 
się przede wszystkim na analizie stopnia przyczynienia się każdego z małżonków do rozdziału, ich 
sytuacji majątkowej, zdolności zarobkowych żony oraz położenia i stanu zdrowia uprawnionej; por. 
orzeczenia z 2 lipca 1913 r. i 7 stycznia 1914 r., cyt. przez S. Wróblewskiego, Powszechny au
striacki kodeks..., t. 2, s. 1064.

842 To znaczy z wyłącznej winy męża lub z przyczyny zachodzącej wprawdzie po stronie żony, 
ale o charakterze niezawinionym, jak np. określonej choroby; por. np. GUW, Nr. 2105 dot. przy
padku epilepsji.

843 S. Wróble wski, Powszechny austryacki kodeks..., t. 2, s. 1065. Doktryna austriacka niebyła 
jednak zgodna co do wykładni tego przepisu. Większość autorów (m.in. J. Anders, op. cit., s. 97- 
-98; Μ. Hussarek, op. cit., s. 527-529; A. Ogonowski, op. cit., s. 158-159; E. Rittner, Oester- 
reichisches Eherecht, Leipzig 1876, s. 314) uznawała, że mężowi w żadnym wypadku nie przysługuje 
względem żony roszczenie alimentacyjne, w szczególności zaś wykluczał je wyraźnie § 91 ABGB, 
stanowiący, że obowiązek dawania stosownego utrzymania ciąży tylko na mężu względem małżon
ki. Μ. Hussarek wyjaśniał przy tym uczynione w § 1264 ABGB zastrzeżenie, że utrzymanie nale
żało się niewinnemu małżonkowi stosownie do okoliczności (nach Umständen), jako ograniczenie 
związane z samym uprawnieniem do alimentów, tzn. jeżeli szczególne okoliczności przemawiały za 
tym, to żona, jako ogólnie uprawniona do otrzymywania alimentów na zasadzie § 91 ABGB, mogła 
je wyjątkowo uzyskać również na warunkach określonych w tym przepisie. Pogląd ten podzielał 
w naszej literaturze w zasadzie E. Till (Wykład austryackiego prawa familijnego..., s. 179-180), który 
za rozstrzygający uznawał, jak można zresztą przypuszczać - za Μ. Hussarkiem, przebieg prac nad 
redakcją powołanych przepisów ABGB, w czasie których F. Zeiller sprzeciwił się wprowadzeniu do 
kodeksu przepisu - jako niezgodnego z naturą związku małżeńskiego - gwarantującego mężowi 
utrzymanie ze strony małżonki, gdyby popadł w ubóstwo bez swojej winy (rozwiązanie to propo
nował w monitum Czeski Trybunał Administracyjny). Wydaje się jednak, że taka argumentacja była 
zbyt daleko idąca. Sposób redakcji § 1264 ABGB przemawiał bardziej za przyjęciem stanowiska, że 
w pewnych, szczególnych okolicznościach mąż mógł wystąpić do żony z roszczeniem o dostarczę- 
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separacyjnego, a także zakończenia ewentualnego innego procesu wytoczonego 
o alimentację, a zatem do momentu definitywnego rozstrzygnięcia o zakresie 
obowiązku alimentacyjnego między małżonkami, możliwe było również przy
znanie żonie tymczasowego utrzymania844.

nie mu środków utrzymania (tak m.in. Μ. v. Stubenrauch, op. cit., Bd. 1, s. 165; Bd. 2, s. 571, 
zaś w starszej literaturze także F. Scharschmid, Von der Alimentation der geschiedenen Ehegattin, 
Wien 1826, s. 47). Ponieważ prawo męża opierało się wyłącznie na wspomnianym przepisie, nie 
zaś - jak w przypadku roszczeń żony - na § 91 ABGB, zakres ewentualnego żądania dostarczenia 
utrzymania był wprost uzależniony od jego sytuacji majątkowej, tj. mógł on domagać się tych środ
ków tylko wtedy, gdy nie dysponował wystarczającym majątkiem i zarazem nie miał możliwości 
samodzielnego zdobycia odpowiednich funduszy na życie.

844 Por. np. S. Wróblewski, Powszechny austryacki kodeks, t. 1, s. 72, 93; Μ. v. Stuben
rauch, op. cit., Bd. 1, s. 167. Dochodzenie tymczasowych alimentów było dopuszczalne jedynie 
pro futuro, w postępowaniu niespornym; mogły’ być również przyznane przez sąd z urzędu w pro
cesie separacyjnym. Zarządzenie w tej materii stanowiło w istocie rodzaj tymczasowego środka 
zabezpieczającego (§§ 381-382 austr. ordynacji egzekucyjnej), a było wydawane na podstawie i; 108 
ABGB. Możliwość przyznania żonie tymczasowej alimentacji odpadała w zasadzie wówczas, goy 
dysponowała ona własnymi środkami na utrzymanie. Stanu prawnego nie zmieniło wejście w życie 
przepisów art. 837 i nast. k.p.c.; por. Kodeks postępowania cywilnego..., s. 622.

845 Por. §115 ABGB.
846 Por. E. Ti 11, Wykład austryackiego prawa familijnego..., s. 178.
847 Wisłocki, R. 47222 (1933).

Na wypadek rozwodu z powodu nieprzezwyciężonego wstrętu małżonków845 
ustawa nie przewidywała możliwości zasądzenia alimentów, nawet gdyby tylko 
jedna ze stron ponosiła jego wyłączną winę. Natomiast w razie orzeczenia o roz
wiązaniu małżeństwa z innych przyczyn i przy winie tylko jednego z małżonków 
drugiemu przysługiwało na podstawie § 1266 ABGB prawo do uzyskania pełnego 
zadośćuczynienia.

Przedstawione powyżej dość skomplikowane ustawowe zasady regulujące 
przedmiot i zakres obowiązku alimentacyjnego wpłynęły na sposób normowania 
tych kwestii w układach majątkowych małżeńskich. Trzeba przede wszystkim za
znaczyć, że ustawodawca austriacki pozostawił małżonkom swobodę w ukształ
towaniu wzajemnych stosunków w materii utrzymania846. Ustawowe zasady ali
mentacji mogły zatem zostać zmodyfikowane na mocy kontraktu.

Rozwiązania występujące w tym zakresie w krakowskiej praktyce notarialnej 
można podzielić na trzy grupy.

W blisko połowie umów strony precyzowały wysokość i zasady dotyczące płat
ności rat alimentacyjnych, z tym że postanowienia zawarte w układach małżeń
skich w tym względzie często były korzystniejsze dla uprawnionych od przepisów 
ustawowych, w szczególności w przedmiocie przyznawania żonie utrzymania 
także w przypadkach, w których na podstawie ABGB prawo to nie przysługiwa
łoby jej w ogóle. Do wyjątkowych należy kontrakt z 1933 r.847, w którym alimenty 
zostały umówione „tytułem odszkodowania za używanie w czasie trwania mał
żeństwa różnych przedmiotów majątkowych własność żony stanowiących”.

Stosownie do § 91 ABGB zasadniczy wpływ na wysokość alimentów miała 
przede wszystkim sytuacja majątkowa męża. Ustawa nie określała żadnych gra
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nic minimalnych i maksymalnych dla tych świadczeń, zaś podejmowane przez 
judykaturę austriacką próby ich wskazania trudno uznać za przekonujące8118. 
W kontraktach strony oznaczały zazwyczaj kwotowo wysokość miesięcznej lub - 
rzadziej - tygodniowej raty bądź też precyzyjnie wskazywały sposób jej wylicze
nia, na ogół w pewnym stosunku do wysokości uposażenia lub innych dochodów 
zobowiązanego. Przykładowo w umowie z 7 czerwca 1920 r.848 849 ustalono alimen
ty na poziomie 25% poborów męża (urzędnika magistratu) w gotówce i naturze, 
zastrzegając jednak, które elementy jego dochodów będą uwzględniane lub po
mijane przy dokonywaniu stosownych obliczeń, a ponadto także prawo do po
nownego uzgodnienia alimentacji na mocy odrębnej umowy w razie zmiany za
trudnienia. Podobnie w akcie z 31 marca 1928 r.850 wysokość alimentów wskazano 
na odpowiednio /3 poborów męża (kapitana Wojska Polskiego), ale po odlicze
niu wszystkich potrąceń służbowych. Z kolei na podstawie układu z 1 czerwca 
1934 r.851 żona miała otrzymywać miesięcznie 3 tys. franków belgijskich oraz 
22% nadwyżki od dochodów brutto męża powyżej 10 tys. franków. Wysokość 
alimentów mogła również zostać zrównana z ustawowym poziomem uposaże
nia dla określonej grupy zawodowej, jak np. w kontrakcie z 27 grudnia 1920 r.8S2, 
w którym za punkt odniesienia małżonkowie przyjęli płacę zasadniczą 11 stopnia 
służbowego wraz z wszelkimi dodatkami. Sporadycznie natomiast pojawiały się 
w umowach odniesienia do aktualnych możliwości majątkowych zobowiązane
go, jak np. w kontrakcie z 8 lutego 1934 r.853, na mocy którego mąż zobowiązywał 
się do wypłacania alimentów w stosunkowo niewielkiej na ówczesne warunki 
kwocie 80 zł, „dopóki jego stosunki się nie poprawią”.

848 W orzeczeniu GUW, Nr. 15131 wywodzono na podstawie § 796 ABGB, że maksymalna 
wysokość alimentów nie powinna przekraczać należnej pozostałemu przy życiu małżonkowi renty 
°d ustawowej części spadku. Powiązanie zasad dotyczących alimentacji z ograniczeniami wynika
jącymi z prawa spadkowego trudno jednak uznać za trafne, choćby już ze względu na odmienne 
funkcje obu instytucji. Ponadto ustawa nie konkretyzowała również wysokości wspomnianej renty 
z § 796 ABGB, która sama w sobie była ekwiwalentem nieuwzględnienia małżonka w kręgu osób 
uprawnionych do zachowku.

84’ Wisłocki, R. 32 (1920).
850 Stein, R. 7569 (1928).
851 Dunikowski, R. 1196/34.
852 Myciński, R. 11451(1920).
853 Stąpor, R. 119/34.
814 Stein, R. 961/44. Por. także idem, R. 1304/44.

Szczególny charakter mają niektóre akty sporządzone w czasie drugiej wojny 
światowej. Okres wojny i okupacji przyniósł ludziom spore trudności natury fi
nansowej i towarzyszącą im niepewność co do jutra. Małżonkowie z reguły więc 
odstępowali w umowach od bliższego precyzowania zasad alimentacji, poprze
stając na wskazaniu tymczasowych, ogólnych reguł. 1 tak np. w umowie separa
cyjnej z 24 maja 1944 r.854 ustalono, że do czasu ułożenia się na nowo stosunków 
gospodarczych po zakończeniu okupacji „wysokość kwot (...) ustalać będą strony 
każdorazowo w osobnym porozumieniu, przy uwzględnieniu potrzeb uprawnio
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nych i sił finansowych zobowiązanego”. Z kolei w umowie z 26 kwietnia 1941 r.8s 
strony oświadczały, że mąż (czeladnik piekarski) nie ma aktualnie w ogóle docho
dów wystarczających na pokrycie alimentów.

Zobowiązania alimentacyjne z reguły oznaczano w obowiązującej walucie 
krajowej. Znacznie rzadziej niż w przypadku kontraktów posagowych marki 
polskie, a potem złotówki, zastępowano obcym pieniądzem bądź ratę ustalano 
w pewnej części w walucie polskiej, a w pozostałej części w zagranicznej855 856.

855 Stąpor, R. 703/41.
856 Np. w układzie Wisłocki, R. 42557 (1932) wysokość alimentów została ustalona na 625 zl 

oraz 300 marek niemieckich miesięcznie, co było związane z faktem posiadania przez męża mająt
ku przynoszącego określone dochody zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.

857 Midowicz, R. 10408 (1929).
858 Wisłocki, R. 43986 (1930).
859 Militargesetzsammlung, poz. 32.
860 Np. Karpiński, R. 334 (1919); Starzewski, R. 17529 (1919); idem, R. 28412 (1928); Wisłocki, 

R. 27182 (1929); Stein, R. 12915 (1932); idem, R. 1629/38, idem, R. 1203/40; Mleczko, R. 250/35.
861 Np. Myciński, R. 11451 (1920); Gabański, R. 447 (1924) - w tym przypadku po ewentual

nym ślubie mąż miał wypłacić byłej żonie raty alimentacyjne z góry za okres 6 miesięcy, a następnie 
obowiązek ten wygasał); Wisłocki, R. 43986 (1932).

862 Myciński, R. 12068 (1921).
863 Midowicz, R. 5553 (1927).

Wysokość alimentów była ściśle uzależniona od sytuacji materialnej męża. 
W przypadkach, gdy małżonkowie określali ją w odniesieniu do jego zarobków, 
alimenty wynosiły zazwyczaj od Vs do '/ś dochodów. Na przełomie lat 20. i 30., po 
reformie monetarnej i ustabilizowaniu się poziomu cen, miesięczna rata alimen
tacyjna wahała się od 25 zł857 do nawet 3000 zł858 859, przeciętnie osiągała zaś wyso
kość 150-200 zł. W kontraktach zawieranych w czasie okupacji zauważalny jest 
z kolei wyraźny spadek kwot alimentów, do kilkudziesięciu złotych miesięcznie.

Małżonkowie w różny sposób określali długość trwania alimentacji. Kodeks 
austriacki nie przewidywał w tym zakresie szczegółowych rozwiązań, poza zasada
mi, które wynikały z uregulowania kwestii utrzymania w §§ 1264-1266. Natomiast 
zgodnie z przepisami rozporządzenia nadwornej rady wojennej z 7 lipca 1847 r.83’ 
nałożony na jednego z małżonków obowiązek dawania drugiemu utrzymania 
z powodu rozdziału od stołu i łoża ustawał ex lege po śmierci którejś ze stron.

W kontraktach ustalano najczęściej, że żona będzie uprawniona do otrzymy
wania alimentów dożywotnio lub do czasu ponownego zamążpójścia860. Zdarzały 
się również klauzule o skutkach przeciwnych, które przewidywały, że fakt ewen
tualnego wstąpienia uprawnionej w nowy związek małżeński nie będzie miał 
wpływu na wysokość należnych jej środków utrzymania bądź spowoduje jedynie 
redukcję, a nie całkowite ustanie obowiązku alimentacyjnego861. W jednym z kon
traktów strony uznały natomiast, że w takim wypadku sąd „rozważy celowość 
utrzymania obowiązku męża wobec żony”862. W niektórych układach wskazywa
no dodatkowe okoliczności, od których uzależniony był czas trwania alimentacji. 
Przykładowo na mocy umowy separacyjnej z 22 grudnia 1927 r.863 mąż zobowią-
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zywał się do wypłacania małżonce po 180 zł miesięcznie „a to tak długo, jak (...) 
nie wyjdzie powtórnie zamąż, lub nie będzie żyła z innym mężczyzną w związku 
poza małżeńskim, lub wreszcie nie wstąpi do klasztoru”. Wśród innych klauzul 
umownych wpływających na czas trwania alimentacji można wskazać m.in. zakaz 
cesji praw alimentacyjnych864, poprawę warunków materialnych żony865, uzbie
ranie przez żonę odpowiednio wysokich oszczędności866 czy też nieutrudnianie 
przez nią postępowania rozwodowego867. Obowiązek dostarczania utrzymania 
mógł zostać z góry ograniczony tylko do pewnego okresu, np. jednego roku868, 
lub jedynie do momentu uzyskania separacji869.

8M Rotter, R. 3110/36.
86> Ibidem.
866 Wisłocki, R. 43986 (1922).
867 Stein, R. 7569 (1928).
868 Mleczko, R. 212/41.
869 Gerlach, R. 584 (1923).
8 0 Np. Pajor, R. 1401/37 - obowiązek utrzymania gasł pod warunkiem, że żona po śmierci 

męża będzie uprawniona do otrzymywania zaopatrzenia wdowiego.
871 Np. Wisłocki, R. 42557 (1932). Małżonkowie zastrzegli w tej umowie nawet, że w razie 

wcześniejszej śmierci męża alimenty, należne żonie wówczas od jego spadkobierców, ulegną pod
wyższeniu.

872 Np. Lipiński, R. 5949 (1919); Wisłocki, R. 50595 (1933); Mleczko, R. 212/41.
873 Zob. np. GUW, Bd. IX, Nr. 3340; Bd. XI, Nr. 4167.

W umowach znacznie rzadziej regulowano wpływ wcześniejszej śmierci męża 
na istnienie i zakres ustalonego przez małżonków obowiązku alimentacyjnego. 
Przyjmowane przez kontrahentów w tej materii rozwiązania szły w dwóch kierun
kach - albo potwierdzano, w myśl ogólnej reguły, że alimentacja w takim przypad
ku wygasa870, albo zastrzegano, że w razie zgonu męża obowiązek ten przejdzie na 
jego spadkobierców871. W istocie jednak umieszczenie w umowie małżeńskiej tej 
drugiej klauzuli nie skutkowało przedłużeniem prawa do alimentacji w rozumie
niu § 91 ABGB, lecz dawało żonie podstawę do wystąpienia względem spadko
bierców męża z roszczeniem majątkowym o dostarczenie określonych środków 
utrzymania z masy spadkowej. W sytuacji, gdy małżonkowie ustalili, że obowią
zek alimentacyjny nie przejdzie na spadkobierców męża, bądź kontrakt milczał 
w tej materii, żona - pod warunkiem spełnienia ustawowych przesłanek - i tak 
dysponowała roszczeniem o utrzymanie ze spadku na podstawie § 796 ABGB.

Odrębną kwestią była dopuszczalność modyfikacji ustalonego w układzie mał
żeńskim zakresu obowiązku alimentacyjnego lub wysokości rat alimentacyjnych. 
Wątpliwości budzą przyjmowane przez małżonków w niektórych umowach klau
zule wyłączające możliwość wprowadzenia w tej materii jakichkolwiek zmian872. 
Kodeks austriacki nie regulował w ogóle tej kwestii, zaś poglądy w judykaturze 
austriackiej nie były jednolite. W niektórych orzeczeniach przyjmowano, że je
żeli małżonkowie w sposób ostateczny załatwiali w kontrakcie sprawy związane 
z utrzymaniem, nie mogli następnie domagać się zmiany wysokości alimentów na 
podstawie § 91 ABGB873. Przeciwny pogląd zakładał, że uczynienie w treści umo
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wy przywołanych wyżej zastrzeżeń nie wyłączało prawa do żądania przez każde 
z małżonków redukcji lub podwyższenia ich kwoty, względnie ustalenia innego 
sposobu spełniania świadczeń874. Problemem tym zajął się także Sąd Najwyższy, 
który w orzeczeniu z 16 grudnia 1932 r.875 876 877 przyjął, że kluczowa w takim przypadku 
powinna być wykładnia treści samego kontraktu, a w szczególności to, czy mał
żonkowie wyraźnie wyłączyli w niej na przyszłość dopuszczalność zmiany posta
nowień alimentacyjnych. Istotne były ponadto, zdaniem sądu, okoliczności i data 
zawarcia umowy. Zwrócono bowiem uwagę na ważny problem dynamicznie po
stępującej dewaluacji pieniądza w okresie wojny światowej i pierwszej połowie lat 
20. oraz wynikającej z niej konieczności waloryzacji świadczeń alimentacyjnych. 
Sąd słusznie podkreślił, że ich czysto rachunkowe przeliczenie z dawniej stoso
wanych walut na złotówki, a więc tylko przy uwzględnieniu zasad wynikających 
z rozporządzenia o przerachowaniu zobowiązań prywatnoprawnych z 1924 r.8'6, 
nie wyrównywało zazwyczaj realnego ubytku wartości pierwotnie ustalonych 
przez strony alimentów. Ostatecznie sąd uznał, że w razie gdy umowa nie za
wiera przeciwnych postanowień, zmiany są dopuszczalne w drodze zastosowania 
dorozumianej klauzuli rebus sic stantibus^77. Zatem jeżeli małżonkowie wyraź
nie wyłączyli możliwość późniejszej zmiany wysokości alimentów, to żadnemu 
z nich nie przysługiwało w przyszłości takie roszczenie, nawet w razie istotnego 
pogorszenia się statusu materialnego jednej ze stron. Orzeczenie z 1932 r. pomi
jało jednak analizę relacji pomiędzy ustawowym obowiązkiem alimentacyjnym, 
mającym źródło w § 91 ABGB, a jego regulacją umowną. Należy więc przyjąć, że 
jego teza była w pełni trafna jedynie w odniesieniu do klauzul zawartych w mał
żeńskim układzie majątkowym, który był zarazem ugodą w rozumieniu § 1380 
ABGB, a więc poprzez odnowienie zobowiązań między stronami powodował, 
że świadczenia alimentacyjne traciły charakter prawnorodzinny. W przypadku 
innych kontraktów dopuszczalność wyłączenia zmian na przyszłość w zakresie 
wysokości rat alimentacyjnych czy zasad realizacji obowiązku alimentacyjnego 
pozostawała dyskusyjna.

874 GUW, Nr. 15056; Nr 15398.
875 Zb. OSN z 1930 r., nr 256.
876 Dz. U. nr 42, poz. 441.
877 Szerzej zob. L. Pfaff, Die Clausel: Rebus sic stantibus in der Doktrin und der österreichi

schen Gesetzgebung, [w:] Festschrift zum 70. Geburtstage Sr. Excellenz Dr. Joseph Unger, überreicht von 
der rechts- und staatwissenschaflichen Facultät der k. k. Universität Wien am 2. Juli 1898, Stuttgart 
1898, s. 272 i nast. oraz K. Przybyłowski, Klauzula „rebus sic stantibus” w rozwoju historycznym, 
„Pamiętnik Historyczno-Prawny” 1926, t. 3, z. 1 (zwłaszcza s. 88-92).

878 Dunikowski, R. 2762/38.

Małżonkowie mogli oczywiście precyzyjnie określić w umowie przypadki, 
w których jedon z nich lub też oboje będą mieli prawo do wystąpienia z roszcze
niem o zmianę wysokości alimentów. Przykładowo w jednym z układów zawar
tych w 1938 r.878 kontrahenci (dyrektor fabryki i nauczycielka gimnazjalna) ustalili, 
że alimenty w wysokości 800 zł będą wypłacane przy uwzględnieniu aktualnych 
poborów męża. Wzrost lub spadek jego dochodów o ponad 6000 zł w stosunku 
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rocznym dawał podstawę do wystąpienia każdej ze stron z roszczeniem o odpo
wiednią redukcję lub zwiększenie pierwotnie umówionych świadczeń. W kilku 
innych przypadkach strony uzgodniły, że po ewentualnym zwiększeniu możli
wości finansowych męża sporządzą odrębny kontrakt, w którym na nowo ustalą 
kwotę alimentów879. Niezależnie od postanowień dotyczących zmiany wysokości 
ustalonych świadczeń w kontraktach separacyjnych i rozwodowych zawierano - 
podobnie jak w innych umowach małżeńskich - typowe klauzule na wypadek de
waluacji pieniądza880 881. Ich włączanie do umów nie było jednak powszechne, nawet 
w okresie najwyższego poziomu inflacji w pierwszej połowie lat 20.

879 Np. Stein, R. 1253/37.
880 Np. Karpiński, R. 334 (1919); Starzewski, R. 27506 (1922); Gerlach, R. 584 (1923) - walory

zacja alimentów według wzrostu cen chleba w Krakowie; Wisłocki, R. 42557 (1932); idem, R. 50595 
(1933); Dunikowski, R. 1196/34 - w razie spadku wartości pieniądza strony miały na nowo wyliczyć 
kwotę alimentów.

881 Myciński, R. 12068 (1921).
882 Wisłocki, R. 42516 (1932). Podobnie np. Stąpor, R. 1735/36.
883 Np. Myciński [Śpiewak], R. 44625 (1929); Czuchajowski, R. 121/36.
884 Stein, R. 12915 (1932).
885 Grodyński, R. 5294 (1919).

Niektóre kontrakty modyfikowały także postanowienia wcześniejszych umów 
w przedmiocie alimentacji w związku ze zmianą stosunków gospodarczych. Taki 
charakter miał m.in. układ dodatkowy z 7 luty 1921 r.8S1, zawarty w uzupełnieniu 
umowy z 1916 r., na mocy którego dostosowano wysokość świadczeń alimenta
cyjnych do aktualnej wartości pieniądza.

Obok wypłaty comiesięcznych rat alimentacyjnych kontrahenci ustalali 
w niektórych umowach także dodatkowe świadczenia, mieszczące się w ramach 
obowiązku zapewnienia małżonce utrzymania. Ich forma była zróżnicowana. 
Mogły one w szczególności przybrać postać okresowych świadczeń pieniężnych 
powiększających raty alimentacyjne, jak np. w umowie z 1932 r.882, na podstawie 
której oprócz wypłacanych co miesiąc alimentów w wysokości 60 zł mąż był zo
bowiązany raz w roku przekazywać małżonce 600 zł, a także - po wydaniu przez 
sąd uchwały separacyjnej - zapłacić jeszcze 2000 zł. Wśród innych świadczeń 
cyklicznych najczęściej pojawiał się obowiązek ponoszenia kosztów mieszkania 
żony883. Świadczenia miewały również charakter jednorazowy. Strony umowy 
separacyjnej z 6 lutego 1932 r.884 - dyrektor Krakowskich Zakładów Sodowych 
„Solvay” oraz jego małżonka, zamieszkała w chwili sporządzania aktu w Warsza
wie - ustaliły przykładowo, że oprócz pokaźnych jak na tamte czasy miesięcznych 
alimentów w wysokości 1000 zł mąż dodatkowo wypłaci żonie jednorazowo sumę 
9000 zł, pokryje koszty operacji i leczenia do wysokości 2000 zł pod warunkiem, 
że podda się jej najdalej do końca 1933 r., oraz uiści czynsz w kwocie 1800 zł za 
wynajem mieszkania w stolicy. Z kolei w kontrakcie z 25 lipca 1919 r.885 mąż - poza 
dostarczeniem umówionych środków utrzymania - zobowiązywał się „sprawić 
swej żonie (...) corocznie jeden kostium letni i jeden zimowy, jedną suknię let
nią i jedną zimową, jeden strój wieczorowy lub wizytowy kompletny, sześć par 
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pończoch jedwabnych, dwie pary rękawiczek skórzanych, dwie pary rękawiczek 
jedwabnych, dwie suknie domowe oraz sześć kompletnych garniturów bielizny, 
składających się z koszuli, majtek i staniczka, wreszcie dwanaście chusteczek, 
w końcu na każdy sezon jeden kapelusz i jedną parę bucików”. Jeszcze w innym 
akcie separacyjnym z 1925 r.886 świadczeniem dodatkowym było zobowiązanie się 
męża do zwrócenia żonie jedynie wydatków w kwocie 70 zł poniesionych na po
chówek ich przedwcześnie zmarłej córeczki.

886 Midowicz, R. 798 (1925).
887 Stein, R. 1664 (1923).
888 Starzewski, R. 23704 (1921).
885 Np. Lipiński, R. 5709 (1919); idem, R. 6974 (1920); Starzewski, R. 23704 (1921); Myciński 

[Śpiewak], R. 44625 (1929).
890 Starzewski, R. 23160 (1921).

Do drugiej grupy, liczącej 34 akty, można zaliczyć umowy, w których małżon
kowie odeszli od typowego sposobu realizacji obowiązku alimentacyjnego, polega
jącego na pokrywaniu regularnych rat alimentacyjnych, na rzecz jednorazowego 
świadczenia zastępującego i zarazem wyczerpującego ciążący na mężu obowiązek 
dostarczenia żonie utrzymania. Konstrukcja postanowień układu małżeńskiego 
była w związku z tym następująca: małżonka, w zamian za z góry określoną sumę 
pieniędzy lub ewentualnie inne świadczenia, zrzekała się dalszych roszczeń ali
mentacyjnych wobec męża. Jak można przypuszczać, o wyborze takiego sposobu 
rozwiązania spraw związanych z alimentacją decydowała przede wszystkim chęć 
przyjęcia przez małżonków prostego i zarazem definitywnego rozstrzygnięcia 
wszelkich problemów majątkowych. Świadczy o tym np. klauzula jednej z umów 
tego typu, na mocy której mąż wypłacał żonie 30 min marek polskich za zrzecze
nie się przez nią wszelkich roszczeń o utrzymanie „a to bez względu na wartość 
wewnętrzną i przyszłą Marki polskiej i bez względu na przyszłe stosunki życiowe, 
majątkowe i zarobkowe obu stron (...) nawet gdyby obecne przepisy ustawy cywil
nej na jej korzyść w jakikolwiek sposób zostały zmienione”887. Zbliżone przyczyny 
leżały u podstaw kontraktu z 26 maja 1921 r.888, na mocy którego małżonkowie 
zmieniali ugodę zawartą przed sądem w trakcie postępowania separacyjnego 
i w związku z dewaluacją pieniądza w miejsce alimentów żona przyjęła kwotę 
30 tys. marek polskich na całkowite zaspokojenie „jej roszczeń dawnych i przy
szłych z tytułu separacji”. Jednorazowe świadczenie, zwane niekiedy w prakty
ce notarialnej „odprawą”889, było zatem, co do zasady, ekwiwalentem zwykłej 
alimentacji. Zdarzały się jednak odmienne klauzule. Przykładowo w kontrakcie 
z 22 marca 1921 r.890 to żona została zobligowana, pod warunkiem uzyskania roz
wodu, do wypłaty mężowi sumy 100 tys. marek polskich, jeżeli opuści on zajmo
wane dotąd wspólnie mieszkanie, a ponadto dalszych 25 tys. marek polskich, gdy
by zdecydowała się powtórnie wyjść za mąż, w formie wyznaniowej lub cywilnej.

Przegląd kontraktów małżeńskich ukazuje duże zróżnicowanie postaci, w któ
rych wspomniane świadczenie występowało. Wypłata określonej sumy pieniędzy, 
jednorazowo lub ratalnie, była najbardziej rozpowszechnioną formą „odprawy . 
Jej wysokość, podobnie jak przy alimentach, była uzależniona od majętności zo
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bowiązanego891. Co ciekawe, w jednym z kontraktów zamiast męża zobowiąza
nie wypłacenia żonie odprawy przyjęła teściowa, gdyż jego majątek nie pozwalał 
na taki wydatek892. W innych przypadkach w miejsce gotówki żona otrzymywała 
świadczenia materialne lub określone przedmioty majątkowe. Na mocy umowy 
z 13 czerwca 1939 r.893 uzyskała ona od męża „w wykonaniu obowiązku alimen
tacyjnego” użytkowanie nieruchomości. Przedmiotem kontraktu małżeńskiego 
z 7 sierpnia 1943 r.894 była z kolei darowizna na rzecz żony „przedsiębiorstwa wy
robu autokaroserii w Krakowie”, lecz z zakazem jego zbywania bez zgody męża, 
a ponadto także wyposażenie mieszkania. Niekiedy oba typy świadczeń współ
istniały. Przykładowo na podstawie umowy z 13 grudnia 1922 r.895 żona zrzekła 
się roszczeń alimentacyjnych w zamian sumę dwóch milionów marek polskich 
oraz - w razie założenia wskazanego w akcie przedsiębiorstwa - dalszego 1,5 mi
liona marek polskich, a ponadto mąż zobowiązał się

891 Przykładowe kwoty jednorazowych świadczeń w połowie lat 30.: Pajor, R. 14/35 - 90 tys. zł; 
Rotter, R. 1687/36 - 9000 zł; idem, R. 823/37 - 2500 zł.

8.2 Scharfenstein, R. 1158/42.
8.3 Rotter, R. 1573/39.
8.4 Stąpor, R. 1940/43. Podobnie: Stein, R. 1183/44.
8.5 Stein, R. 1029 (1922).
8.6 O problemie roszczeń alimentacyjnych męża była mowa wyżej. W praktyce tylko spora

dycznie zrzeczenie się roszczeń o utrzymanie było formułowane przez notariusza jako obustronne; 
nP· Szymanowicz, R. 453/45.

8,1 Wisłocki, R. 480.
8,8 Tak m.in. (.Anders (op. cit., s. 97, 147), który uważał, że obowiązek alimentacyjny może 

tylko w ograniczony sposób być regulowany przez małżonków, nigdy zaś w kierunku jego całko-

oddać jej do dyspozycji i na jej zupełną własność następujące przedmioty, a mia
nowicie: szafkę na bieliznę (...), stół pokojowy kwadratowy, cztery krzesła jasne, 
stoliczek mały kwadratowy, etażerkę na książki, krzesło bujające, dywanik nad łóż
ko, serwis stołowy na sześć osób, sześć noży i widelcy, łyżek i łyżeczek z chińskiego 
srebra, łóżko drewniane w dobrym stanie, oraz dwie poduszki, kołdrę i pierzynę.

Trzecią grupę układów występujących w praktyce notarialnej stanowiły umo
wy zawierające całkowite zrzeczenie się roszczeń alimentacyjnych. Klauzule tego 
typu znalazły się aż w 51 kontraktach. Z uwagi na charakter omawianych roszczeń 
w niemal wszystkich przypadkach oświadczenie o zrzeczeniu się alimentów skła
dała żona896. Zrzeczenie się miało z zasady charakter bezwarunkowy i było sfor
mułowane na przyszłość. Atypowy pod tym względem był kontrakt z 10 sierpnia 
1920 r.897, w którym żona zrzekała się roszczeń czasowo, zastrzegając, że może je 
podnieść w przyszłości.

Dopuszczalność powyższej deklaracji była podawana w doktrynie w wątpli
wość. Niektórzy autorzy austriaccy uznawali, że obowiązek dostarczania przez 
męża utrzymania - w jego ustawowych granicach - ma charakter stricte publicz
noprawny, jako szczególna forma realizacji opieki nad ubogimi, i w związku z tym 
nie może zostać całkowicie wyłączony na podstawie umowy zawartej przez mał
żonków898. Stanowisko to nie jest jednak w pełni przekonujące. Nie uwzględnia 
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bowiem faktu, że realizacja obowiązku alimentacyjnego na gruncie ABGB nie 
była, co do zasady, w żaden sposób uzależniona od statusu majątkowego żony, 
a zatem w znakomitej większości przypadków brakuje przesłanki do uznania, że 
obowiązek ten miał inny charakter niż charakter szczególnego stosunku łączące
go w sobie cechy prawnorodzinne i obligacyjne899. Poza tym, nawet gdyby przy
jąć, że w pewnych warunkach zrzeczenie się utrzymania przez małżonkę, która 
pozostawała w niedostatku, naruszało publiczną zasadę ochrony ubogich900, taki 
akt zawsze miał jedynie skutek inter partes i nie Wpływał na zakres ewentualnych 
zobowiązań męża z tego tytułu względem państwa i jego instytucji901. Stanowisko 
odmawiające a priori dopuszczalności klauzul umownych dotyczących zrzeczenia 
się alimentów nie uwzględniało wreszcie różnych skutków prawnych możliwych 
do wywołania przez kontrakty, na podstawie których takie zrzeczenie następo
wało. Przykładowo, w razie objęcia kwestii alimentacyjnych, w tym zrzeczenia 
się roszczeń, ugodą separacyjną podstawą ewentualnych roszczeń z tytułu utrzy
mania nie był § 91 ABGB, lecz ten właśnie kontrakt, a to z uwagi na następującą 
w jego konsekwencji nowację zobowiązań.

witego wyłączenia w umowie, gdyż to naruszałoby normy iuris cogentis, jakimi są 91-92 ABGB. 
Na publiczny charakter tego obowiązku zwracał też uwagę M. v. Stubenrauch (op. cit., Bd. 1, 
s. 168). Z kolei A. Ogonowski (op. cit., s. 162, a także s. 415-416) uznawał, że w każdym wypadku 
mąż jest co najmniej zobowiązany dostarczać żonie konieczne utrzymanie na warunkach określo
nych w ustawie.

8,9 O naturze prawnej zobowiązań alimentacyjnych w literaturze austriackiej piszę szeroko 
M. Hussa re k, op. cit., s. 485 i nast.

900 W tym sensie m.in. GUW, Nr. 15056, w którym trybunał wskazał, że ze względu na publicz
noprawną naturę obowiązku alimentacyjnego z § 91 ABGB należy badać, czy wykonanie umów 
małżeńskiej w przedmiocie alimentów nie narusza tego przepisu. W sprawie będącej przedmiotem 
niniejszego orzeczenia małżonkowie w związku z separacją ustalili pewną wysokość alimentów, 
która jednak okazała się za niska w stosunku do potrzeb żony i w efekcie musiała ona korzystać ze 
wsparcia opieki społecznej. Zwrotu kosztów opieki gmina zażądała następnie od męża i roszczenia 
te trybunał uznał za zasadne.

901 W tym kierunku rozstrzyga omawiany problem m.in. E. Rittner (op. cit., s. 334-335), 
a zanim też E. Ti 11 (Wykładaustryackieaoprawa familijnego..., s. 178-179).

902 Por. § 865 i nast. ABGB.

Wydaje się więc, że zrzeczenie się alimentów w układzie małżeńskim było 
z reguły dopuszczalne i pozostawało skuteczne w ramach relacji między małżon
kami. Zatem żona, która podpisała taką umowę, nie mogła skutecznie domagać 
się w przyszłości od męża dostarczenia środków utrzymania, nawet wówczas, 
gdyby roszczenie to przysługiwało jej na mocy ustawy w razie braku kontraktu. 
Nie można oczywiście wykluczyć przypadków, w których ważność kontraktów 
zawierających zrzeczenie się alimentów mogła być podważana na zasadach ogól
nych, np. z powodu błędu, przymusu czy pokrzywdzenia jednej ze stron902. Wów
czas trzeba przyjąć, że ponownie wchodziłby w życie obowiązek alimentacyjny na 
zasadach przewidzianych w kodeksie.

Dokonanie oceny motywów, którymi kierowały się kobiety rezygnujące przy 
okazji separacji lub rozwodu z żądania środków na utrzymanie, jest trudne. 
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W umowie zazwyczaj nie formułowano konkretnych przyczyn zrzeczenia się ali
mentów. Tylko wyjątkowo notariusz podawał bliżej okoliczności tej decyzji bądź 
można je zrekonstruować na podstawie analizy treści umowy. W jednym z kon
traktów separacyjnych sporządzonych w 1932 r.903 żona zrzekała się alimentów, 
„jako że” - jak podały strony - „otrzymuje wynagrodzenie jako nauczycielka ze 
Skarbu Państwa”. W innej umowie, z 7 grudnia 1940 r.904, powodem zrzecze
nia się tych roszczeń był fakt zapewnienia uprawnionej odpowiedniego utrzyma
nia przez pełnoletnie dzieci. W większości przypadków wpływ na rezygnację z ali
mentów miały, jak można przypuszczać, przede wszystkim okoliczności związane 
z przyczynami rozkładu pożycia małżeńskiego. Zrzeczenie się roszczeń w stosun
ku do męża mogło być wówczas wynikiem negocjacji między małżonkami co do 
warunków rozdziału, zwłaszcza gdy wyłączna wina leżała po stronie żony lub to 
właśnie jej szczególnie zależało na uzyskaniu separacji lub rozwodu. Za takim 
wyjaśnieniem przemawiają zazwyczaj pewne fakty: dobrowolność rozdziału905, 
wynikający z umowy zamiar nieutrudniania bezkonfliktowego i szybkiego pro
wadzenia sprawy906, zobowiązanie się żony do całkowitego pokrycia kosztów spo
rządzenia umowy i postępowania sądowego907 itp. W ten sposób unikano dodat
kowych konfliktów w trakcie postępowania sądowego i w efekcie przyspieszano 
wydanie orzeczenia.

,M Stein, R. 13952 (1932).
,M Szymanowicz, R. 682/40.
905 Np. Myciński, R. 5554 (1919); idem, R. 24339 (1923); Midowicz, R. 13268 (1930).
906 Np. Stein, R. 1458 (1923); Mleczko, R. 355/38; Sommer R. 898/42; Kowalski, R. 1361/46.
907 Np. Wisłocki, R. 26776 (1929); Pajor, R. 85/34; Dunikowski, R. 2465/34.
908 Zob. rozdz. IV, pkt 5.1.2.
909 Jabłoński, R. 152(1932).
910 Wisłocki, R. 32 (1920).

4.1.2. Zwrot posagu
Wraz z ustanowieniem posagu w małżeńskich układach małżeńskich z reguły 
szczegółowo określano także zasady dotyczące jego zabezpieczenia i zwrotu908. 
Z tego względu w kontraktach sporządzanych w związku z separacją, rozwodem 
lub zamiarem unieważnienia związku małżeńskiego rzadko umieszczano klauzu
le dotyczące rozliczenia posagu. Należy przypomnieć również, że w razie braku 
odmiennych postanowień w kwestii zwrotu posagu zastosowanie miały odpo
wiednie przepisy ABGB (§§ 1263-1266).

Problem zwrotu posagu pojawiał się w kontraktach separacyjnych i rozwo
dowych obok innych rozstrzygnięć dotyczących stosunków majątkowych mał
żonków. Zaledwie jedna umowa tego typu została sporządzona wyłącznie w celu 
rozliczenia posagu909.

Przyjmowane w tym zakresie rozwiązania były dwojakiego rodzaju. Kontra
henci mogli przede wszystkim ustalić zasady zwrotu posagu przez męża. Przykła
dowo w umowie separacyjnej z 1920 r.910 mąż zobowiązywał się do oddania żonie 
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posagu w kwocie 4 tys. koron w terminie do dwóch miesięcy od dnia zawarcia 
umowy, a zatem niezależnie od wyniku postępowania sądowego. W takich przy
padkach zazwyczaj odwoływano się do wcześniej zawartej umowy, która określała 
wysokość posagu, a w razie potrzeby waloryzowano jego wartość911. Zdarzało się 
jednak, że dopiero przy okazji umowy separacyjnej lub rozwodowej strony ujaw
niały fakt istnienia majątku posagowego. W umowie rozwodowej z 30 września 
1938 r.912 913 małżonkowie stwierdzili, że wprawdzie nie zawierali wcześniej układów 
majątkowych, ale mąż przy zawarciu małżeństwa otrzymał od żony posag w wy
sokości 5000 dolarów, który na zasadach określonych w kontrakcie zobowiązywał 
się zwrócić, jak z tego wynika, przy ustanowieniu posagu nie zawsze przestrze
gano przepisów kodeksu austriackiego dotyczących wymaganej formy umowy. 
Przy natychmiastowym zwrocie posagu żona kwitowała w umowie jego odbiór515. 
Natomiast w sytuacji, gdy przyrzeczony posag nie został wypłacony do rąk męża, 
zrzekał się on roszczeń z tego tytułu914.

911 Np. Stein, R. 10541 (1930).
912 Ryblewski, R. 1268/38. Podobnie: Wisłocki, R. 39748 (1931).
913 Np. Wisłocki R. 6204 (1922); Stein, R. 10541 (1930).
914 Np. Wisłocki, R. 573 (1920); Myciński, R. 31569 (1926).
915 Wisłocki, R. 3543 (1921).
9.6 Np. Myciński, R. 25370 (1924).
9.7 Np. Karpiński, R. 1001 (1919); Wisłocki, R. 6204 (1922); idem, R. 40791 (1931); Starzewski,

R. 31815 (1924); Mleczko, R. 250/35.

Do drugiej grupy klauzul posagowych można zaliczyć zrzeczenia się roszczeń 
z tytułu posagu przez żonę. Decyzja taka albo wynikała z wzajemnych rozliczeń 
małżonków, jak np. w przypadku umowy z 1921 r.915, na mocy której żona rezy
gnowała z dochodzenia już zasądzonych roszczeń wobec męża względem zabez
pieczenia posagu, a także prawa żądania w przyszłości jego zwrotu i złożenia ra
chunku z zarządu nim, w zamian za wypłatę jej jednorazowej odprawy w wysoko
ści równej posagowi, albo też była bezwarunkowa916.

4.1.3. Inne rozliczenia majątkowe małżonków
Poza kwestiami dotyczącymi alimentacji i zwrotu posagu umowy sporządzane 
w związku z separacją lub planowanym rozwiązaniem małżeństwa regulowały 
także inne sprawy, które składały się na całokształt relacji majątkowych małżon
ków. W szczególności, w myśl § 1263 i nast. ABGB, małżonkowie po podjęciu 
decyzji o rozdziale bądź rozwodzie powinni byli zdecydować o obowiązywaniu 
wcześniejszych układów małżeńskich. Treść wzajemnych rozliczeń majątkowych 
była więc uzależniona od ich ogólnej sytuacji prawnej, a zatem od tego, czy pozo
stawali w ustawowym systemie rozdzielności majątkowej, czy też w innym ustro
ju majątkowym. Kontrakty zawierane przed krakowskimi notariuszami rzadko 
jednak odnosiły się do innych umów małżeńskich. W nielicznych tylko przypad
kach umowa separacyjna lub rozwodowa uzupełniała, zmieniała albo uchylała 
wszystkie bądź niektóre klauzule wcześniejszych układów. Chodziło przy tym za
równo o umowy przedmałżeńskie917 *, jak i poprzednio sporządzone kontrakty se
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paracyjne918. Trzeba pamiętać, że umieszczenie w kontrakcie klauzuli dotyczącej 
innych układów małżeńskich było konieczne w zasadzie wyłącznie w razie dobro
wolnej separacji małżonków. W pozostałych przypadkach brak wzmianki w treści 
umowy skutkował na podstawie §§ 1264-1266 ABGB utratą mocy poprzednich 
kontraktów po prawomocnym orzeczeniu rozdziału, rozwodu lub stwierdze
niu nieważności małżeństwa. Notariusz poprzestawał niekiedy na wzmiance, że 
kontrahenci uprzednio nie podpisywali umów majątkowych. Jak zadeklarowa
li zapobiegliwi małżonkowie w jednym z aktów, „nie zawierali ze sobą układów 
małżeńskich, a na wypadek gdyby takie istniały, to zgodnie uważają je za nie byłe 
i skutków prawnych pozbawione”919.

518 Np. Stein, R. 1664 (1923), Szymanowicz, R. 37/46.
Pajor, R. 85/34.

920 Np. Myciński, R. 11451 (1920); idem, R. 28977 (1925); Stein, R. 4050 (1925); idem, 
R· 1203/40 (potwierdzenie, że ruchomości stanowiły wyprawę żony).

921 Np. dzieci, jak w umowie Stein, R. 1253/37.
922 Karpiński, R. 2632 (1919).
923 Np. Lipiński, R. 6974 (1920).
924 Stein, R. 1304/44.
925 Gabański, R. 447 (1924), Myciński, R. 49230 (1930).
926 Np. Szymanowicz, R. 682/40.
927 Stąpor, R. 703/41.

Specyfika stosunków majątkowych w czasie trwania małżeństwa wpływała na 
zakres i charakter rozliczeń podejmowanych w kontraktach sporządzanych przy 
okazji separacji, rozwodu lub unieważnienia małżeństwa. Umowy te zawierały 
różne, niekiedy bardzo szczegółowe postanowienia dotyczące spraw majątko
wych małżonków.

Najczęściej kontrahenci dokonywali podziału majątku, względnie składali de
klaracje co do własności poszczególnych składników majątkowych. Przedmiotem 
regulacji tego typu było co do zasady mieszkanie, a także jego wyposażenie. Mąż 
zazwyczaj potwierdzał, że w związku z odrębnością majątkową określone przed
mioty stanowią wyłączną własność jego małżonki920 lub innych osób921. Przykła
dowo w kontrakcie z 22 października 1919 r.922 strony zaznaczyły, że wyposażenie 
mieszkania jest wspólne i żonie w każdej chwili przysługuje roszczenie o wydanie 
go do używania. Jeżeli umeblowanie pozostawało w domu męża, strony mogły 
ustalić odpłatność z tego tytułu na rzecz żony923. W umowie z 26 lipca 1944 r.924 
ustalono z kolei, że żona będzie mogła zabrać należące do niej meble, jak tylko 
znajdzie dla siebie mieszkanie, a gdyby nie wszystkie zmieściły się do niego, mąż 
zobowiązywał się do ich dalszego przechowywania. W jeszcze innym przypadku 
mąż zrzekał się wszelkich praw do zajmowanego przez żonę mieszkania i znajdu
jących się w nim rzeczy925. Strony niekiedy dołączały do układu dokładny wykaz 
przedmiotów pozostających własnością jednej z nich926 lub deklarowały przepro
wadzenie stosownego podziału ruchomości927.

Jeżeli małżonkowie posiadali wspólny majątek, dokonywali zazwyczaj jego 
podziału w kontrakcie separacyjnym lub rozwodowym. Przedmiotem działu były 
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najczęściej ruchomości, jak np. w umowie z 1926 r.928, na mocy której żona została 
zobowiązana do wydania mężowi towarów zdeponowanych u spedytora, bądź 
pewien kapitał929. Strony jednego z kontraktów z 1928 r.930 stwierdziły, że żona 
nie wniosła wprawdzie żadnego majątku do małżeństwa, ale tytułem udziału we 
wspólnym dorobku zachowuje „nożną maszynę pierścieniową do szycia firmy 
Singera, oraz łóżko wraz z pościelą, w stanie tak jak ono się obecnie znajduje”. 
Zdarzało się, że małżonkowie rozliczali w ten sposób także wzajemne długi931. 
Posiadanie wspólnego domu wymuszało natomiast ustalenie zasad jego współ
użytkowania. Podział ad usum został przeprowadzony np. w kontrakcie z 1937 r.932 

Z wzajemnymi rozliczaniami małżonków wiązała się również kwestia usta
lenia zasad dalszego zarządu majątkiem. Kontrakty rzadko dotykały tego proble
mu. Na ogół ustalano, że w związku z zamiarem wystąpienia o rozdział od stołu 
i łoża lub rozwód mąż traci zarząd majątku żony933.

928 Myciński, R. 31603 (1926).
929 Np. Lipiński [Gerlach], R. 7762 (1921), Szymanowicz, R. 36/46.
930 Midowicz, R. 7862.
931 Myciński, R. 6871 (1919).
932 Pajor, R. 1340/37.
933 Np. Gerlach, R. 584 (1923).
939 Midowicz, R. 13268 (1930).

4.1.4. Zrzeczenie się roszczeń majątkowych i dziedziczenia
Podstawowym celem umowy sporządzanej w związku z separacją, rozwodem lub 
zamiarem unieważnienia małżeństwa była regulacja spraw majątkowych mał
żonków, a mówiąc inaczej - dostosowanie ich do relacji osobistych. Zawarcie ta
kiego kontraktu miało zatem z założenia służyć przeprowadzeniu wzajemnych 
rozliczeń i uregulowaniu wszelkich istniejących między małżonkami sporów na 
tym tle. Służyło temu nie tylko ustalenie zasad alimentacji czy podziału mająt
ku, ale również zrzeczenie się przez kontrahentów roszczeń majątkowych na 
przyszłość. Zdecydowana większość układów małżeńskich zawierała stosowne 
postanowienia, zgodnie z którymi kontrahenci - przyjmując warunki umowy - 
uznawali za rozwiązane wszystkie kwestie majątkowe wynikające ze wspólnoty 
małżeńskiej. Typowa klauzula tego typu została umieszczona w kontrakcie z 17 
września 1930 r.934:

Podpisani udzielają sobie do wszystkich materjalnych pretensji czy to z tytułu 
mieszkania, czy lokalu, czy wspólnego dotąd interesu wzajemnego absolutorjum 
i wyraźnie zrzekają się nawzajem wszelkich jakichkolwiek do siebie pretensji z ja
kichkolwiek między sobą stosunków i interesów majątkowych, w jakich dotąd 
pozostawali, utrzymując w mocy jedynie prawa i obowiązki objęte tą umową.

Zrzeczenie się roszczeń majątkowych mogło być także jednostronne; wówczas 
dotyczyło z reguły roszczeń żony, zarówno z tytułu alimentacji, jak i innych sto
sunków majątkowych. Skuteczność zrzeczenia strony uzależniały niekiedy od 
spełniania dodatkowych warunków, a zwłaszcza od wypełnienia zobowiązań 
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zaciągniętych przez każde z małżonków na podstawie umowy. Niektóre umowy 
separacyjne lub rozwodowe zostały sporządzone tylko i wyłącznie w celu zrzecze
nia się przez strony wzajemnych roszczeń majątkowych935.

935 Np. Starzewski, R. 25610 (1921); Piela [Ryba], R. 11516 (1927); Sommer, R. 710/42; Szyma- 
nowicz, R. 448/43; Kowalski, R. 1361/46.

936 Np. Myciński, R. 5554, 1919 (mąż); R. 24339, 1923 (żona); idem, R. 41414, 1928 (żona); 
Sommer, R. 710/42.

937 Np. Midowicz, R. 8 (1923); idem, R. 10408 (1929); Myciński, R. 6871 (1919); idem, R. 28037 
(1925); Wisłocki, R. 26080 (1928); Rotter, R. 902/45.

938 W jednym przypadku - Stein, R. 8706 (1929) - żona, mimo że kontrahenci zrzekli się wza
jemnie wszystkich innych niż uznane w umowie roszczeń majątkowych, nie zrzekła się dziedzicze
nia po mężu.

939 Mleczko, R. 212/41.
940 Piela [Ryba], R. 11516(1927).
941 Mleczko, R. 243/35.

Małżonkowie, którzy zamierzali uzyskać sądową separację, często korzysta
li także z możliwości jednostronnego936 lub wzajemnego937 zrzeczenia się praw 
spadkowych (§ 551 ABGB). Z reguły towarzyszyło ono ogólnemu zrzeczeniu się 
przez małżonków roszczeń majątkowych na przyszłość938. W takiej sytuacji akt 
notarialny, poza właściwym układem małżeńskim, zawierał również stosowną 
umowę w przedmiocie zrzeczenia się dziedziczenia.

4.2. Klauzule o charakterze niemajątkowym
W kontraktach zawieranych w związku z separacją, rozwodem lub planowanym 
unieważnieniem małżeństwa, oprócz załatwienia spraw majątkowych, małżon
kowie mogli ustalić także pewne kwestie o charakterze niemajątkowym.

Do tej grupy klauzul można zaliczyć różnego typu zobowiązania kontrahen
tów dotyczące przebiegu wdrożonego już postępowania sądowego lub działań po
dejmowanych w tym kierunku w przyszłości. Strony, zawierając układ majątkowy 
i planując separację bądź rozwiązanie małżeństwa, obligowały się często do nie- 
utrudniania planowanego lub już toczącego się postępowania. Zazwyczaj formu
łowano to zobowiązanie w sposób ogólny. „Obie strony zobowiązują się lojalnie 
współdziałać przy przeprowadzeniu procesu rozwodowego, nie robić w procesie 
tym żadnych trudności, nie powodować zwłok, ani jakichkolwiek przeszkód” - 
stanowiła umowa z 13 marca 1941 r.939 W innym przypadku mąż z góry zastrze
gał, że wprawdzie nie ma czasu uczestniczyć w procesie rozwodowym, lecz wyda 
wszelkie pełnomocnictwa i wystosuje do sądu niezbędne podania940. Niektóre 
klauzule były bardziej złożone. W kontrakcie z 1935 r.941 małżonkowie zobowiązali 
się do cofnięcia kasacji w sprawie rozdziału od stołu i łoża celem uprawomocnie
nia się wyroku sądowego, rezygnacji z wszystkich innych skarg i pozwów, któ
re przeciwko sobie wnieśli, oraz do wzajemnego umorzenia wszelkich kosztów 
związanych w tymi postępowaniami, a ponadto do nieutrudniania planowanego 
procesu rozwodowego. Zarazem zastrzeżono, że w razie niewywiązania się żony 
z tego ostatniego zobowiązania „odżyją wszystkie spory obecnie istniejące, a tą 
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ugodą umorzone”, jeden z punktów umowy rozwodowej z 30 września 1928 r. 
stanowił z kolei, że

zarazem PP. Kontrahenci wzajemnie sobie przebaczają wszelkie wzajemne uchy
bienia małżeńskie, któreby mogły dać powód do przymusowego rozwodu i zo
bowiązują się wszelkie poznane w ciągu ich małżeństwa wzajemne tajemnice 
zachować w ścisłej dyskrecji z tern, że gdyby którakolwiek ze stron nie dała na
tychmiast lub nie przyjęłaby na żądanie drugiej strony tak rozwodu rytualnego, 
jak też i ustawą cywilną przepisanego, to strona winna traci przebaczenie objęte 
powyższym ustępem, podczas gdy stronie niewinnej przysługuje dobrodziejstwo 
udzielonego przebaczenia, wobec czego niemoże być przeciwko tej stronie pod
niesiony w drodze sądowej żaden z zarzutów wynikających z dotychczasowego 
pożycia małżeńskiego.

Przy kontraktach separacyjnych strony wyrażały niekiedy także zgodę na rozwód 
w przyszłości942.

942 Np. Stein, R. 11089 (1930); Wisłocki, R. 40212 (1931).
943 Stein, R. 961/44.
944 Stąpor, R. 119/34.

Podejmowane zobowiązania mogły dotyczyć również życia prywatnego mał
żonków. W jednym z kontraktów strony zobligowały się

wzajemnie od chwili ogłoszenia uchwały o dozwolenie rozdziału źle o sobie 
się nie wyrażać, nie interesować się wzajemnie swymi losami i swym postępo
waniem, nie wchodzić sobie nawzajem w drogę, nie nachodzić się nawzajem 
w swych mieszkaniach, wreszcie nie szkodzić sobie, to znaczy nietylko nie działać 
na szkodę drugiej strony, ale także wstrzymać się od takich aktów, którymi jedna 
strona, choćby przez nieostrożność, mogłaby drugą narazić na jakiekolwiek przy
krości osobiste lub wyrządzić jej szkodę943.

W jeszcze innej umowie mąż zastrzegał, że „dalszych obowiązków zastępowa
nia względnie bronienia małżonki w każdym wypadku nie przyjmuje (...) a służyć 
może tylko przychylną radą skoro o to będzie proszony”944.

4.3. Klauzule dotyczące utrzymania i wychowania dzieci
jedną z istotnych części analizowanych układów małżeńskich były postanowie
nia dotyczące zasad utrzymania i wychowania dzieci małżonków. Rozstrzygnię
cia te pozostawały wprawdzie poza obrębem prawa małżeńskiego majątkowego, 
ale były związane z relacjami tak osobowymi, jak i majątkowymi małżonków.

Ustawa austriacka nakładała obowiązek wychowania dzieci na oboje ro
dziców (§ 139 ABGB). W szczególności powinni oni „mieć staranie o ich życie 
i zdrowie, dać im przyzwoite utrzymanie, rozwijać ich fizyczne i umysłowe wła
dze, a przez naukę religii i pożytecznych wiadomości założyć podstawę do przy
szłego szczęścia”. Ciężar realizacji tych obowiązków nie był jednak rozłożony na 
rodziców równomiernie: pewne kwestie, jak np. zapewnienie dzieciom środkow 
materialnych, w większym stopniu obciążały ojca, zaś inne, a zwłaszcza codzien
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na troska o wychowanie, były domeną matki (§ 141 ABGB)945. W razie separacji 
lub rozwiązania małżeństwa rodziców ich współdziałanie w zakresie opieki nad 
dziećmi ulegało zakłóceniu. W tym przypadku ustawa dawała pierwszeństwo po
rozumieniu rodziców co do zasad i dalszego sposobu wychowywania dzieci (§ 142 
ABGB), które dla swej skuteczności wymagało dodatkowo zatwierdzenia przez 
właściwy sąd. Dopiero w razie braku ugody rodziców bądź jej nieuwzględnienia 
o losie dzieci rozstrzygał sąd, biorąc pod uwagę ich dobro i „osobiste właściwości 
i przymioty rodziców oraz przyczyny rozdziału lub rozwodu”.

945 Por. także E. Till, Wykład austryackiego prawa familijnego..., s. 265-266.
946 Np. Mleczko, R. 57/39.
947 Np. Czuchajowski, R. 121/36.
948 Stein, R. 1029 (1922).
949 Np. Wisłocki, R. 9335 (1923).
950 Midowicz, R. 5553 (1927).

Małżonkowie w kontraktach separacyjnych i rozwodowych dość precyzyjnie 
określali zasady wychowania swoich małoletnich dzieci. Umieszczane w umo
wach klauzule dotyczyły na ogół kilku kwestii: alimentacji dzieci, miejsca, gdzie 
będą wychowywane, oraz zakresu dopuszczalnych kontaktów między dziećmi 
a rodzicami. W układzie małżeńskim strony mogły również zmodyfikować wcze
śniejsze decyzje władz opiekuńczych wydane w tym zakresie946.

Obowiązek utrzymania dzieci z reguły przyjmował na siebie ojciec. Sposób 
określenia zasad alimentacji i jej wysokości był analogiczny do podobnego obo
wiązku ciążącego na mężu względem małżonki. Kontrahenci ustalali czasem 
wspólne alimenty dla żony i dzieci947. Szczegółowe rozwiązania przyjmowane 
w poszczególnych kontraktach były tak różne, jak złożone były stosunki małżon
ków. W jednej z umów z 1922 r.948 żona zobowiązała się łożyć samodzielnie na 
utrzymanie dziecka, którego ojcem formalnie był jej mąż, jednak strony zastrze
gały, że jeżeli z racji obowiązujących przepisów byłby on zobligowany do alimen- 
towania dziecka, żona najdalej w ciągu 8 dni od wręczenia pieniędzy zwróci mu 
je. Treść powołanej klauzuli sugerowała zatem, że w rzeczywistości nie był on 
biologicznym ojcem dziecka. Z separacją lub rozwodem mogło wiązać się także 
wyposażenie dzieci949.

W niektórych układach małżeńskich regulowano również sposób wychowa
nia dzieci i kwestie tzw. widywania się z drugim rodzicem. Przyjmowane przez 
małżonków rozwiązania były czasami niezwykle precyzyjne. Tytułem przykładu 
można wskazać umowę separacyjną z 22 grudnia 1927 r.950 Strony ustaliły w niej, 
że pochodzący z małżeństwa syn pozostanie u ojca na jego utrzymaniu. Matce 
przysługiwało odwiedzanie dziecka z uprzedzeniem, ale jedynie raz w tygodniu 
i nie w soboty, niedziele i święta oraz w czasie pracy męża, z „uniknięciem osobi
stych zetknięć małżonków”. Mogła również zabierać syna do siebie na kilka dni 
raz w kwartale,

jednakże tylko w ten sposób, aby nauka dziecka nie doznała przez to uszczerbku, 
oraz tylko w takiej porze roku, w której podróż nie może przynieść szkody zdro
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wiu dziecka, a nadto nie może wyjechać z dzieckiem dalej, jak tylko do miejsco
wości oddalonej, co najwyżej o dwie godziny jazdy pociągiem pospiesznym od 
miejsca stałego zamieszkania dziecka.

Notariusze rzadko wpisywali do kontraktu podstawowy warunek skuteczno
ści klauzul dotyczących wychowania i utrzymania dzieci, którym było zatwier
dzenie kontraktu - w tej części - przez sąd opiekuńczy951. Niezależnie od tego 
konieczność ta wynikała jednak wprost z przytoczonych wyżej przepisów au
striackiego kodeksu cywilnego.

951 Np. Lipiński, R. 5709 (1919); labłoński, R. 481 (1933); Sommer, R. 898/42.
952 Zob. rozdz. IV, pkt 5.
953 Np. Myciński, R. 9915 (1920).
954 Np. Stein, R. 12915 (1932); Wisłocki, R. 43986 (1932).
955 Np. Stein, R. 4050 (1925); Wisłocki, R. 6967 (1922); idem, R. 42557 (1932); Anderle, 

R. 131/45.
956 Np. Myciński, R. 31603 (1926); Midowicz, R. 13268 (1930); Kowalski [Bek], R. 5491/46.
957 Stąpor, R. 1735/36; Ryblewski, R. 1268/38.
958 Grodyński, R. 6702 (1920).

5. Zabezpieczenie roszczeń wynikających z umów

Mechanizmy zabezpieczeń roszczeń majątkowych wynikających z analizowanych 
kontraktów były podobne jak w przypadku układów regulujących stosunki ma
jątkowe małżonków na czas trwania małżeństwa952.

Najpowszechniej stosowano rygor bezpośredniej egzekucji z aktu notarialne
go, wynikający z § 3 a.u.n., a następnie z art. 527 k.p.c. W przypadku alimentów 
dodatkowym mechanizmem ochronnym dla uprawnionej było zapewnienie, na 
mocy umowy, bezpośredniej ściągalności (cesji) należnych świadczeń z poborów 
zobowiązanego953. Zwłoka w zapłacie rat alimentacyjnych lub innych świadczeń 
pieniężnych przyrzeczonych przez strony mogła ponadto pociągać za sobą ko
nieczność zapłaty odsetek. Rzadziej stosowano zabezpieczenia rzeczowe, jak za
stawy954 i hipoteki955. W kilku przypadkach skorzystano z instytucji depozytu no
tarialnego i adwokackiego956 oraz poręczenia957 958. Z kolei w kontrakcie z 8 listopada 
1920 r.938 żona przyjęła oświadczenie męża, że ręczy on za realizację wynikających 
z aktu zobowiązań, i mimo pouczenia notariusza nie zażądała żadnego realnego 
zabezpieczenia swoich roszczeń.
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Rozdział VII

UMOWY DZIEDZICZENIA

I. Charakter prawny

W prawie austriackim umowa dziedziczenia była, jak wspomniano w rozdziale
II, szczególnym typem małżeńskiego układu majątkowego (§ 1217 ABGB). Sta
nowiła zarazem odrębny - obok ustawy i testamentu - tytuł dziedziczenia (§ 799 
ABGB)939. Erbvertrag był więc nie tylko kontraktem małżeńskim, lecz przede 
wszystkim także rozporządzeniem mortis causa ze wszystkimi tego skutkami 
prawnymi, przy czym - z uwagi na jego jednostronną nieodwołalność (§ 1254 
ABGB) - nie można go zakwalifikować jako „rozporządzenia ostatniej woli”* 960. 
W doktrynie podkreślano, że w związku z tym charakter prawny umowy dziedzi
czenia determinowało połączenie w niej dwóch elementów: dyspozycji o cechach 
testamentowych (§ 1250 ABGB) i opartego na kontrakcie zrzeczenia się prawa ich 
odwołania, którego wynikiem była niedopuszczalność jednostronnego odstąpie
nia od takiej umowy (§ 1254 ABGB)961.

W razie kilku sprzecznych deklaracji spadkowych, opartych na różnych tytułach dziedzi
czenia, zastosowanie znajdowały 125-126 pat. niespornego. Kontrakt dziedziczenia był najsil
niejszym tytułem powołania do spadku, dlatego przy sporze co do porządku dziedziczenia wszyscy 
mni, potencjalni spadkobiercy, wywodzący swe roszczenia z testamentu bądź ustawy, musieli wy
stąpić „dla obalenia prawa dziedziczenia” przeciwko małżonkowi będącemu stroną kontraktu dzie
dziczenia (ij 126 pat. niespornego).

960 S. Wróblewski, Powszechny austryacki kodeks..., t. 2, s. 1055.
961 Ibidem. Por. także E. T i 11, Wykład austr. prawa spadkowego, s. 198.
962 Np. Wisłocki, R. 11171 (1924), idem, R. 14426 (1925).

Przedmiotem kontraktu było powołanie do dziedziczenia, które prowadziło 
do objęcia majątku spadkodawcy przez małżonka-spadkobiercę na zasadzie suk
cesji in ius Universum. Powołanie to musiało wyraźnie wynikać z treści umowy. 
W tym zakresie Erbvertrag różnił się od unormowanej w § 956 ABGB darowizny 
na wypadek śmierci {Schenkung auf den Todesfall), na podstawie której darujący 
przyrzekał obdarowanemu określone przedmioty majątkowe mortis causa i zara
zem zrzekał się prawa do odwołania tak powstałej dyspozycji. W praktyce darowi
zny na wypadek śmierci były zawierane również przez małżonków, niekiedy obok 
kontraktu małżeńskiego962, lecz same w sobie nie miały cech układu majątkowe
go w rozumieniu § 1217 ABGB. Odmienną konstrukcję od kontraktu dziedzicze
nia miały także kontrakty użytkowania na wypadek śmierci (§ 1255 ABGB) oraz 
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umowy o pensję wdowią (§ 1242 ABGB). Przedmiotem tych ostatnich kontraktów 
było, używając sformułowania kodeksowego, to, „co żonie a przypadek wdowień
stwa przeznaczono na utrzymanie”963.

963 Na temat wspomnianych kontraktów por. uwagi zawarte w rozdz. 11, pkt 3.1.4.
9M Midowicz, R. 7023 (1928).
905 Zgodnie z poglądem przyjętym w judykaturze austriackiej samo umówienie przez małżon

ków wspólności majątkowej na wypadek śmierci nie było kontraktem dziedziczenia; por. GUW, 
Nr. 32222; Bd. 9, Nr. 3502.

966 Wisłocki, R. 11646 (1924); Pajor [Łoziński], R. 1711/36.

Trzeba jednak zaznaczyć, że kwalifikacja umów spotykanych w krakowskiej 
praktyce notarialnej nastręcza trudności, głównie z uwagi na nie zawsze precyzyj
ny sposób sformułowania ich klauzul przez notariusza, a ponadto także ze wzglę
du na płynne granice między poszczególnymi typami kontraktów mortis causa. 
Typowy problem interpretacyjny zostanie zilustrowany na przykładzie kontraktu 
z 5 lipca 1928 r.964 Akt ten, obok zwykłej darowizny męża (gospodarza z Bronowie 
Małych) na rzecz żony, wprowadzał między małżonkami wspólność majątkową 
majątku teraźniejszego i przyszłego. W tym zakresie był więc bez wątpienia mał
żeńskim układem majątkowym (§ 1217 ABGB). Zawierał również postanowienie, 
że w wypadku bezpotomnej śmierci jednego z małżonków całość majątku przej
dzie na własność drugiego. Umowa stanowiła ponadto, że w razie gdyby zmarły 
pozostawił zstępnych, zastosowanie znajdą przepisy o dziedziczeniu ustawowym, 
przy czym pozostałemu przy życiu małżonkowi miało przysługiwać wówczas do
żywotnie użytkowanie wszystkich gruntów, które wejdą do spadku. Treść aktu 
sugerowała więc, że - w zakresie przekraczającym reguły podziału majątku 
wspólnego (§ 1234 ABGB)965 - strony zawierały sui generis kontrakt dziedzicze
nia, obłożony dodatkowo warunkiem (§ 1251 ABGB). Z kolei klauzulę kontraktu, 
przewidzianą na wypadek jego ziszczenia, można interpretować albo jako zapis 
dożywocia, albo darowiznę mortis causa, bądź nawet jako nieprecyzyjnie sformu
łowaną umowę o użytkowanie na wypadek śmierci (§ 1255 ABGB), która zasad
niczo wymagała wskazania majątku w części oznaczonej w stosunku do całości, 
a nie przez jego kategoryzację, jak w przywołanej umowie.

2. Typologia kontraktów dziedzieczenia
W praktyce kontrakty dziedziczenia sporadycznie były sporządzane w postaci 
„czystej”, czyli w odrębnym akcie notarialnym. Znacznie częściej łączono je z te
stamentami i innymi układami małżeńskimi. Na diagramie (17) przedstawiono 
stosunek ilościowy kontraktów „czystych” i „łączonych”.

Jak wynika ze zgromadzonych danych, na 26 aktów notarialnych z lat 1918- 
-1946 zawierających kontrakty dziedziczenia jedynie w dwóch przypadkach były to 
umowy „czyste”966. W piętnastu aktach kontrakt dziedziczenia został sporządzony 
wraz z testamentem, co było następstwem przyjętej przez ustawodawcę austriac
kiego zasady, że małżonek nie mógł się zrzec przez tę umowę całkowicie prawa
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Diagram 18. Klasyfikacja umów dziedziczenia

testowania (§ 1253 ABGB). Dzięki temu zabiegowi zainteresowani małżonkowie 
mogli w jednym akcie rozrządzić całym majątkiem, częściowo na mocy kontraktu 
dziedziczenia, a w pozostałej części, tzw. swobodnej, która obejmowała minimum 
% majątku, na mocy testamentu. W dalszych ośmiu przypadkach obok umowy 
dziedziczenia i testamentu aktem notarialnym objęto inne układy małżeńskie 
bądź darowizny96', a w jednym przypadku - zrzeczenie się dziedziczenia* 968.

507 Karpiński, R. 2630 (1919); Starzewski, R. 18391 (1920); Wisłocki, R. 5042 (1922); idem, 
R. 5404 (1922); idem, R 17057 (1926); idem, R. 17149 (1926); Midowicz, R. 7023 (1928); Szymano- 
wicz, R. 593/40; Stąpor, R. 5687/46.

968 Wisłocki, R. 17057(1926).
969 Por. uwagi na temat kontraktu dziedziczenia zawarte w rozdz. 11, pkt 3.3.
9 0 S. Wróblewski, Powszechny austryackikodeks..., t. 2, s. 1055.
971 GUW, Nr. 15801.

3. Strony

Przez nadanie umowie dziedziczenia charakteru małżeńskiego układu mająt
kowego (§ 1217 ABGB) ustawodawca austriacki zawęził krąg podmiotów, które 
mogły zawrzeć ten kontrakt, wyłącznie do małżonków969. Potwierdzał to § 1249 
ABGB, stanowiący, że „między małżonkami zawarty może być także kontrakt 
dziedziczenia”. Według dominującego w doktrynie poglądu kontrakt dziedzicze
nia mógł zostać sporządzony także przez narzeczonych, lecz wówczas warunkiem 
jego ważności było późniejsze zawarcie przez kontrahentów ważnego związku 
małżeńskiego970. Kontrakt dziedziczenia między innymi osobami należało uznać 
za nieważny971.

Jak już wspomniano, ABGB wymagał, aby przy sporządzeniu umowy dziedzi
czenia zachowane zostały „wszelkie warunki ważności testamentu pisemnego” 
(§ 1249 in fine ABGB). Z punktu widzenia stron oznaczało to ograniczenie możliwo
ści zawarcia kontraktu przez zastępcę prawnego. Małżonek dokonujący rozporzą
dzenia swym majątkiem przez umowę rnusiał - inaczej niż przy pozostałych typach 
układów majątkowych - podpisać ją osobiście. Jego kontrahent mógł działać przez 
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pełnomocnika tylko wówczas, gdy przyjmował powyższe rozporządzenie, nie 
czyniąc zarazem własnego. Zeznanie aktu obejmującego ten typ układu majątko
wego wymagało ponadto obligatoryjnej obecności dwóch świadków (§ 70 a.u.n.).

W praktyce jednak stronami kontraktów dziedziczenia byli niemal zawsze 
małżonkowie. W przypadku zaledwie trzech lub czterech umów wystąpili w tej 
roli narzeczeni972. Mimo że w aktach notarialnych nie podawano z reguły ani wie
ku kontrahentów, ani też daty ich ślubu, można przypuszczać, że decyzja o spo
rządzeniu umowy dziedziczenia zapadała zazwyczaj w małżeństwach cieszących 
się już pewnym stażem. Kontrakt służył bowiem zabezpieczeniu przyszłości po
zostałego przy życiu małżonka, zwłaszcza w związku z określoną sytuacją życio
wą, np. bezdzietnością małżeństwa973 lub uprzednim wyposażeniem dzieci97“1.

972 Wszystkie umowy sporządzone zostały’ przez not. Wisłockiego: R. 5404 (1922); 11646 
(1924); 17057 (1926) oraz R. 17149 (1926). W przypadku ostatniej umowy' kontrahenci nosili to 
samo nazwisko, co może wskazywać, że wcześniej zawarli małżeństwo rytualne (w komparycji aktu 
zostali jednak określeni jako narzeczeni, być może omyłkowo).

973 Np. Starzewski, R. 1839 (1920): strony zastępowały wcześniej zawarty kontrakt małżeński 
w związku ze zmianą ich stosunków majątkowych i bezpotomnym małżeństwem; Wisłocki, R. 5404 
(1922): kontrakt dziedziczenia na wypadek bezpotomnej śmierci męża po upływie 5 lat od daty 
zawarcia małżeństwa.

974 Wisłocki, R. 13706 (1925).
975 Np. przy zawarciu umowy z 8 marca 1921 r. (Wisłocki, R. 1854), w roli drugiego świadka - 

obok adwokata - występował przyprowadzony przez małżonków kupiec.
976 Wisłocki, R. 17057 (1926).
977 Myciński, R. 11015(1920).
978 Pajor [Łoziński], R. 1711/36.
979 Wisłocki, R. 11646(1924).

Świadkami kontraktów dziedziczenia byli najczęściej wynajęci przez małżon
ków adwokaci, sporadycznie zaś funkcje tę pełniły inne osoby975. Wymóg asysty 
świadków został wypełniony w przypadku wszystkich przeanalizowanych umów. 
Przy sporządzeniu jednego aktu, zawierającego kontrakt przedślubny i umowę 
dziedziczenia, asystowali rodzice narzeczonej976 977 978 979.

4. Treść kontraktu dziedziczenia

Zgodnie z § 1249 ABGB na kontrakt dziedziczenia składały się dwa podstawo
we elementy: przyrzeczenie małżonkowi przyszłego spadku lub jego części oraz 
przyjęcie tego przyrzeczenia. Z tego względu treść tej umowy była w praktyce no
tarialnej dość standardowa: umieszczano w niej postanowienia dotyczące usta
nowienia spadkobiercy (spadkobierców), a następnie określano udziały spadkowe 
i formułowano klauzulę o przyjęciu przyrzeczenia przez drugiego kontrahenta.

Odpowiednie klauzule umowy dotyczące powołania do spadku były zazwy
czaj zredagowane w sposób wyraźny, za pomocą standardowych formuł, takich 
jak: strony ustanawiają się dziedzicami", w stanie wolnym od przymusu i namowy, 
poważnie i stanowczo przyrzekają spadek™, zapisują część spadku™ itd.
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Prawo austriackie nie wymagało, aby kontrakt dziedziczenia był wzajemny. 
W zdecydowanej większości przypadków powołanie do spadku miało jednak 
charakter obustronny: małżonkowie ustanawiali się spadkobiercami nawzajem, 
a dziedziczyć miało to z nich, które przeżyje drugie. W dwóch umowach spad
kobiercą kontraktowym została ustanowiona wyłącznie żona980. Jak już wspo
mniano, aby układ miał charakter kontraktu z § 1249 ABGB, osobą powołaną do 
spadku rnusiał być drugi małżonek. Nie wykluczało to jednak możliwości rów
noczesnego ustanowienia w tym samym akcie notarialnym innych spadkobier
ców. W tym zakresie powołanie do spadku miałoby znaczenie testamentu. Taką 
klauzulę przewidywała umowa z 8 marca 1921 r.981, na mocy której mąż powołał 
do połowy spadku swoje dzieci z pierwszego małżeństwa. W praktyce stosowa
no też warunkowe ustanowienie spadkobiercy, co było dopuszczalne w świetle 
§ 1251 ABGB. Przykładowo w umowie 8 lipca 1922 r.982 małżonkowie ustanawiali 
się nawzajem spadkobiercami, lecz pod warunkiem, że otwarcie spadku nastąpi 
nie wcześniej niż po upływie 5 lat od daty zawarcia kontraktu, i tylko jeżeli ich 
związek pozostanie bezdzietny. Zastrzeżono ponadto, że postanowienia umowy 
co do dziedziczenia gasną w razie separacji lub rozwodu.

”° Ibidem·, Wisłocki, R. 17057(1926).
981 Wisłocki, R. 1854(1921).
982 Wisłocki, R. 5404 (1922).
983 Np. Wisłocki, R. 1854 (1921); idem, R. 11646 (1924).
984 Np. Myciński, R. 11015 (1920), Czuchajowski, R. 115/38.
985 Pajor [Łoziński], R. 1711/36.
986 Wisłocki, R. 1854 (1921).

Wysokość udziałów spadkowych była w większości umów identyczna. Mał
żonkowie przeznaczali sobie nawzajem całą część spadku (3/i), którą można było 
dysponować na mocy kontraktu dziedziczenia w świetle § 1253 ABGB. Udział nie 
rnusiał jednak być tak wysoki i w kilku przypadkach małżonkowie określili go 
inaczej983. Kontrahenci nie zawsze zresztą orientowali się co do zasad obowią
zujących przy spadkobraniu kontraktowym. Zdarzało się bowiem, że dopiero po 
napomnieniu notariusza o zakazie rozrządzania mortis causa całym majątkiem 
przez układ małżeński strony decydowały się na zawarcie, w tym samym akcie, 
również testamentu, który powtarzał wówczas treść umowy w odniesieniu do 
pozostałej części spadku984. W jednym przypadku małżonkowie, którzy przezna
czali sobie wzajemnie majątek, zostali wyraźnie pouczeni przez rejenta o ograni
czeniach wynikających z ustawy cywilnej, lecz akt ten nie zawiera testamentu985. 
Również zaledwie w jednej umowie ustalone przez strony udziały spadkowe nie 
były równe: mąż na wypadek śmierci przyrzekł żonie połowę majątku spadko
wego „gdziekolwiek tylko znajdować i z czegokolwiekbądź składać się będzie”, 
żona zaś powoływała go do całego spadku po sobie986. Akt ten nie został jednak 
sporządzony prawidłowo. Nadając mu wskazaną treść, notariusz naruszył bo
wiem wspomniany już § 1253 ABGB, zgodnie z którym kontrahentka nie mogła 
umownie rozdysponować całości swego majątku i zrzec się w ten sposób prawa 



212 Vil. Umowy dziedziczenia

do testowania987. W akcie nie uczyniono żadnej wzmianki o ewentualnym po
uczeniu stron o obowiązujących ograniczeniach przez rejenta.

987 Pozostaje kwestią otwartą skuteczność tej umowy. Można przyjąć, że 1) w zakresie powo
łania męża do całości spadku akt zawierał w istocie testament lub 2) żona skutecznie rozrządziła 
3/4 spadku, a co do pozostałej części zastosowanie znalazły ustawowe reguły dziedziczenia. Za drugą 
interpretacją przemawia brzmienie § 1253 in fine ABGB.

988 Wisłocki, R. 7613 (1923).
989 Por. GUW, Nr. 3200.
990 Z wyjątkiem tych umów, które nie miały charakteru wzajemnego, por. np. Wisłocki, 

R. 17057 (1926). Na temat charakteru prawnego testamentów wspólnych zob. K. Osajda, Testa
menty wspólne, Warszawa 2005, s. 15 i nast.

991 Wisłocki, R. 13706(1925).

Udziały spadkowe mogły być oznaczone warunkowo, jak np. w układzie 
z 6 lutego 1923 r.988, w którym strony ustaliły, że będą po sobie dziedziczyć wza
jemnie cały spadek, gdy małżeństwo pozostanie bezdzietne. W razie pozostawie
nia jednego potomka udział dla pozostałego przy życiu małżonka miał wynosić 
5/b spadku, a więcej niż jednego - tylko połowę spadku.

Drugim ważnym elementem kontraktu dziedziczenia było przyjęcie powo
łania do spadku przez małżonka-promisariusza. W umowach z reguły wyraźnie 
zaznaczano, że kontrahenci nawzajem przyjmują wszystkie oświadczenia złożone 
w trakcie sporządzania umowy. Zgodnie z judykaturą austriacką ewentualny brak 
tej formuły nie miał wpływu na ważność kontraktu, o ile przyjęcie przyrzeczenia 
spadku było - na podstawie analizy treści kontraktu - niewątpliwe989 990.

W większości aktów umieszczono ponadto klauzulę dotyczącą nieodwołal
ności umowy dziedziczenia (§ 1254 ABGB). Strony przyjmowały więc, że w za
kresie, w którym rozrządzenie spadkiem następowało przez kontrakt, było ono 
nieodwołalne, dyspozycje testamentowe mogły zaś zostać odwołane. Na margi
nesie zauważmy, że wpisanie tego zastrzeżenia do aktu notarialnego zawierające
go układ z § 1249 ABGB było przejawem staranności notariusza, a nie realizacją 
wymogu ustawowego.

Towarzyszące kontraktom dziedziczenia testamenty miały charakter wza
jemny {Wechselseitige Testamente)™. Zgodnie z § 1248 ABGB do ich sporządzenia 
uprawnieni byli wyłącznie małżonkowie (względnie narzeczeni), przy czym spad
kobiercą testamentowym mógł zostać ustanowiony pozostały przy życiu małżo
nek lub osoba trzecia. Treść testamentów była analogiczna do treści umów dzie
dziczenia. Ich dyspozycje obejmowały natomiast 14 spadku, która pozostawała do 
swobodnej dyspozycji małżonka-kontrahenta (§ 1253 ABGB). Jak wspomniano, 
testament - w przeciwieństwie do kontraktu dziedziczenia - był odwołalny.

Sporadycznie w kontraktach dziedziczenia zawierano także postanowienia 
dotyczące wyposażenia dzieci małżonków. Strony chciały najczęściej podkreślić 
w ten sposób, że fakt zawarcia umowy dziedziczenia nie krzywdzi praw spadko
wych ich zstępnych. Najobszerniejsza klauzula tego typu znalazła się w układzie 
z 20 marca 1925 r.991 Małżonkowie szczegółowo wskazali w nim, w jaki sposób 
wcześniej wyposażyli trzy córki i dwóch synów, zaznaczając zarazem, że ich dal
sze prawa spadkowe zostają ograniczone do zachowku.
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Instytucja małżeńskich umów majątkowych, ukazana w niniejszej pracy przez 
pryzmat krakowskiej praktyki notarialnej na tle ustawodawstwa obowiązującego 
w Polsce w latach 1918-1946, była istotnym elementem tradycji prawa małżeń
skiego. Mimo różnic, niekiedy istotnych, w zakresie regulacji tych kontraktów 
w poszczególnych systemach prawnych, odziedziczonych przez 11 Rzeczypospo
litą po epoce zaborów, w każdym z nich pozostawiono małżonkom dość dużą 
swobodę w przedmiocie kształtowania relacji majątkowy ch. Dzięki niej możliwe 
było dostosowanie modelowych rozwiązań zawarty ch w poszczególnych kodek
sach do konkretnych potrzeb i warunków ekonomicznych. Wielość postaci, pod 
którymi kontrakty małżeńskie występowały w obrocie prawnym, co dostrzega
my na przykładzie krakowskiej praktyki, dowodzi ich niewątpliwie złożonej roli 
w życiu społeczno-gospodarczym. Wydaje się zwłaszcza, że instytucja kontrak
tu małżeńskiego pozwalała nadać ówczesnym systemom prawa małżeńskiego 
majątkowego pewną elastyczność. Trzeba bowiem pamiętać, że powstały one 
w większości w pierwszej połowie XIX w. i korespondowały z konkretnym mo
delem małżeństwa oraz rodziny. Upośledzały zwłaszcza sytuację prawną kobiety, 
której pozycja, mimo stopniowo dokonywanych nowelizacji np. prawa austriac
kiego w latach 1914-1916 czy ustawy z 1921 r. znoszącej częściowo najbardziej 
anachroniczne rozwiązania dawnych kodeksów, nie uległa w okresie międzywo
jennym znaczącej poprawie. Mimo toczących się prac Komisji Kodyfikacyjnej nie 
udało się także zunifikować i skodyfikować prawa małżeńskiego majątkowego. 
To zatem przede wszystkim dzięki swobodzie kontraktowania i za pośrednic
twem określonych rozwiązań wprowadzonych do umowy małżeńskiej możliwe 
było dostosowanie relacji majątkowych do ówczesnych potrzeb małżonków? i ich 
rodziny.

W latach 1918-1946 sporządzono przed notariuszami krakowskimi 1720 kon
traktów małżeńskich. Ze względu na ich charakter i funkcję można zakwalifiko
wać te umowy do jednej z czterech odrębnych grup.

Pierwszą grupę stanowiły umowy zawierane przez narzeczonych lub małżon
ków na czas trwania małżeństwa. Częściej miały charakter przedślubny, co wska
zuje na przywiązanie, szczególnie silne na wsi, do zwyczaju układania tych relacji 
przed ceremonią ślubną. Kontrakty te grały rolę swoistej konstytucji majątkowej 
małżonków. Z reguły nie tylko precyzowały mechanizmy ich wzajemnych sto
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sunków na czas wspólnego pożycia, ale również, co bardzo charakterystyczne, 
przewidywały, nierzadko bardzo precyzyjnie, następstwa ewentualnej separacji 
lub rozwiązania małżeństwa w przyszłości. Typowa umowa majątkowa zawiera
na w tamtej epoce to układ posagowy. Klauzule posagowe były obecne niemal we 
wszystkich kontraktach sporządzanych na czas trwania małżeństwa. Praktyka no
tarialna wskazuje jednak, że potoczne rozumienie instytucji posagu w ówczesnym 
społeczeństwie nie zawsze pokrywało się z jej znaczeniem prawnym, a zwłaszcza 
postacią, która nadawał jej kodeks cywilny austriacki. O ile w umowach zawiera
nych przez klientelę miejską posagiem określano zazwyczaj przysporzenie mająt
kowe żony lub występujących w jej imieniu osób trzecich na rzecz męża ad onera 
matrimonii sustinenda, to pośród włościan nadawano mu inne, pozakodeksowe, 
znacznie szersze znaczenie. Tutaj posag był utożsamiany z wysposażeniem, które 
dzieci otrzymywały od rodziców przy okazji ślubu. Widać więc w tym zakresie 
nawiązanie do dawnej tradycji staropolskiej, w której tak rozumiany posag od
grywał kluczową rolę.

Znacznie rzadziej od posagu pojawiała się w układach małżeńskich oprawa 
uregulowana w ABGB. Była ona wyłącznie instytucją „mieszczańską”, nieznaną 
w stosunkach włościańskich. Różna od ustawowego była także zwyczajowa funk
cja wyprawy. Stanowiły ją w praktyce przedmioty codziennego użytku oraz wy
posażenie mieszkania wnoszone do małżeństwa przez żonę i zastrzeżone na jej 
wyłączną własność.

Analiza krakowskich aktów notarialnych wykazała także, że małżonkowie 
stosunkowo rzadko decydowali się na wprowadzenie w kontrakcie odrębnego od 
ustawowego ustroju majątkowego. W zdecydowanej większości umów potwier
dzali oni rozwiązania właściwe dla reżimu odrębności majątkowej. Można więc 
przyjąć, że w tamtym okresie system ten w największym stopniu odpowiadał 
potrzebom przeciętnego małżeństwa, które nie widziało potrzeby powoływania 
drogą kontraktu wspólnej masy majątkowej. Wśród małżonków, którzy nie zde
cydowali się na pozostanie przy ustroju ustawowym, najbardziej rozpowszech
niona była, nieznana ani kodeksowi cywilnemu austriackiemu, ani polskiemu, 
wspólność dorobku. Krakowska praktyka notarialna pokazuje wreszcie utratę 
znaczenia wielu tradycyjnych instytucji austriackiego prawa małżeńskiego ma
jątkowego, takich jak wiano, dochód wdowi czy sięgające genezą prawa staropol
skiego prawo dożywocia.

Drugą, najliczniejszą w praktyce notarialnej grupą kontraktów były daro
wizny przedślubne, które na gruncie prawa austriackiego nie były małżeńskimi 
układami majątkowymi. Sporządzane przede wszystkim przez włościan, zastępo
wały jednak w praktyce typowe umowy małżeńskie. Ich znaczenie wykraczało 
poza sferę regulacji stosunków majątkowych nowożeńców i w większym stopniu 
dotykało położenia materialnego całej rodziny. Darowizny stanowiły bowiem 
klasyczny przykład „paktu familijnego”. W swej treści kontrakty obejmowały me 
tylko przysporzenia na rzecz przyszłych małżonków, zwykle dokonywane przez 
rodziców, ale także szereg innych umów i czynności, które stwarzały gwarancje 
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materialne dla darczyńców (dożywiocie) oraz rodzeństwa obdarowanych (tzw. od
prawy). Kontrakty te nie tylko były więc w całej okazałości umowami małżeński
mi, ale zastępowały również, przynajmniej w pewnym stopniu, akty mortis causa. 
Na ich podstawie rodzice dysponowali za życia majątkiem na rzecz wstępującego 
w związek małżeński dziecka (względnie także jego przyszłego małżonka), a z re
guły również pozostałego potomstwa. W ten sposób córka lub syn zawierający 
małżeństwo otrzymywali zarazem część schedy po rodzicach. Duża liczba daro
wizn przedślubnych wskazuje dobitnie, że zwłaszcza wśród włościan powszechny 
w praktyce krakowskiej notarilanej był „pozakodeksowy” model regulacji stosun
ków majątkowych małżonków.

Kolejna grupa układów małżeńskich to umowy na wypadek separacji, rozwo
du i unieważnienia małżeństwa. Zawarcie takiego kontraktu było jednym z moż
liwych, ale - biorąc pod uwagę częstotliwość podpisywania tego typu umów 
względem liczby procesów w tych sprawach - nie dominującym sposobem roz
strzygania przez małżonków wzajemnych relacji majątkowych w przypadku roz
padu pożycia małżeńskiego i zamiaru zalegalizowania tego stanu. O załatwianiu 
spraw majątkowych w drodze umowy przesądzały różne zapewne względy. Wśród 
decydujących była ekonomika procesowa i chęć sprawnego zakończenia sporów. 
Krakowscy notariusze uwzględniali w kontraktach separacyjnych i rozwodowych 
różne typy klauzul. Najważniejsze były postanowienia dotyczące alimentacji oraz 
zwrotu posagu i innych rozliczeń majątkowych między małżonkami. Cechą cha
rakterystyczną tych kontraktów było także dodawanie rozstrzygnięć dotyczących 
utrzymania i wychowania małoletnich dzieci. W tym zakresie umowy małżeń
skie wymagały dla swej skuteczności zatwierdzenia ze strony właściwego sądu. 
Konstrukcja tych kontraktów po raz kolejny pokazuje jednak ważne, szersze od 
przewidzianego przez ustawodawców znaczenie układów majątkowych.

Do ostatniej grupy kontraktów należały umowy dziedziczenia. W prawie 
austriackim były one szczególnym typem małżeńskiego układu majątkowego. 
W kontraktach tych małżonkowie, zwykle wzajemnie, ustanawiali się spadkobier
cami swojego majątku. Ponieważ zgodnie z ABGB mogli jednak rozdysponować 
w ten sposób jedynie % majątku, praktyka wypracowała szczególne rozwiązanie. 
W jednym akcie notarialnym łączono umowę dziedziczenia z testamentem, na 
mocy którego małżonek powoływał do pozostałej części spadku swojego współ
małżonka. Kontrakty tego typu pojawiały się relatywnie rzadko w krakowskich 
aktach, co świadczy o ich niedużym znaczeniu praktycznym w tamtej epoce.

Analiza krakowskiej praktyki w sprawach małżeńskich majątkowych pozwala 
także na sformułowanie kilku ogólnych spostrzeżeń natury socjologicznej. Po
kazuje przede wszystkim, że popularność poszczególnych typów umów była nie
jednakowa w różnych grupach klientów krakowskich rejentów. Z całą pewnością 
można powiedzieć, że małżeńskie kontrakty majątkowe były przede wszystkim 
instytucją rozpowszechnioną wśród włościan. W około 70% przypadków ich stro
nami byli bowiem rolnicy. Zawierali oni jednak głównie darowizny przedślubne, 
a znacznie rzadziej inne umowy na czas trwania małżeństwa. Wśród tej klienteli 
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nie było również zwyczaju sporządzania układów separacyjnych i rozwodowych, 
jak można przypuszczać, wynikało to z tradycyjnego na wsi silnego przywiązania 
do nienaruszalności raz zawartego małżeństwa i w związku z tym sporadyczne
go występowania z wnioskami separacyjnymi i rozwodowymi. Z kolei klientela 
miejska zawierała wszystkie rodzaje umów, przy czym najrzadziej pojawiały się 
w tej grupie darowizny przedślubne.

Opierając się na lekturze zachowanych akt, nie sposób jednoznacznie roz
strzygnąć, czy konkretną formę umowy sugerował stronom notariusz, chcąc za
pewnić oczekiwany przez klientów rezultat gospodarczy, czy też praktyka była 
przede wszystkim odzwierciedleniem określonych tradycji i zwyczajów obecnych 
w ówczesnym społeczeństwie. Wydaje się, że oba te czynniki musiały do pewnego 
stopnia współistnieć i wspólnie kształtować treść klauzul kontraktów małżeń
skich. W szczególności nie ulega żadnej wątpliwości duży wpływ tradycji na ufor
mowanie typowych kontraktów małżeńskich wśród włościan. Były one bardzo 
podobne do siebie - pokazują stałe, ugruntowane mechanizmy rządzące sposo
bem regulowania relacji majątkowych przyszłych małżonków i całej rodziny.

Materiał archiwalny nie pozwala, niestety, udzielić precyzyjnej odpowiedzi na 
pytanie o częstotliwość małżeńskich umów majątkowych. Z całą pewnością za
wierała je jednak relatywnie niewielka liczba nupturientów i małżonków. Trudno 
też jednoznacznie uchwycić trend występujący w tym zakresie w pierwszej po
łowie XX wieku. W latach 1918-1946 zauważalna jest wprawdzie dość wyraźnie 
tendencja spadkowa, jeżeli chodzi o liczbę sporządzanych umów, jednak trzeba 
pamiętać, że okres ten obejmuje również trudne lata okupacji niemieckiej, w któ
rych wyraźnie zmalała w ogóle liczba wszystkich czynności notarialnych. Brak 
danych porównawczych, zarówno z innych części Polski, jak i z obszaru dawnej 
Galicji, dla epoki wcześniejszej i późniejszej od przebadanego okresu, uniemoż
liwia dokonanie oceny zachodzących procesów w wymiarze długofalowym. Bez 
wątpienia istnieje konieczność kontynuowania badań ukazujących praktykę 
na ziemiach polskich w dziedzinie małżeńskich stosunków majątkowych. Nie
uchwytna pozostaje wreszcie sfera obrotu pozanotarialnego, którego ślady moż
na odnaleźć także i w niektórych umowach pochodzących z krakowskich kance
larii notarialnych.

Przebadany w niniejszej pracy fragment dawnej praktyki notarialnej w za
kresie umów małżeńskich majątkowych dotyczy schyłkowego okresu obowią
zywania w Polsce kodeksów odziedziczonych po długim okresie zaborów. Ich 
utrzymanie w mocy po odzyskaniu niepodległości, ze wszystkimi tego wadami 
i zaletami, miało być rozwiązaniem tymczasowym, trwającym do momentu przy
gotowania nowych, rodzimych przepisów prawa prywatnego. Trudności, jakie 
napotkała na swej drodze kodyfikacja tego prawa w okresie międzywojennym, 
spowodowały jednak, że zróżnicowane prawo małżeńskie majątkowe i uregulo
wana w nim instytucja kontraktów małżeńskich przetrwały w praktycznie nie
zmienionej postaci do zakończenia 11 wojny światowej. Podjęty na nowo wów
czas proces unifikacyjny i kodyfikacyjny zakończył się sukcesem. Jego rezultatem 
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był - w dziedzinie prawa małżeńskiego majątkowego - dekret Prawo małżeńskie 
majątkowe z 29 maja 1946 r.

Akt ten wprowadzał nowy, w porównaniu do dawnych kodeksów, ustawowy 
system małżeński, którym był ustrój podziału dorobku łączący elementy rozdziel
ności majątkowej z ustrojem wspólności dorobku. Połączenie to oznaczało, że 
w czasie trwania związku małżeńskiego małżonkowie pozostawali w rozdzielno
ści majątkowej, zachowując swój majątek osobisty i dorobkowy oraz prawo do sa
modzielnego zarządzania nimi, a dopiero w momencie rozwiązania małżeństwa 
przekształcano ten system we wspólność dorobku. Było to rozwiązanie oparte 
z jednej strony na modelu szwedzkim z 1920 r., a z drugiej strony na zachowanych 
projektach z przedwojennej Komisji Kodyfikacyjnej. Dekret szczegółowo wyliczał 
kategorie składników majątku osobistego, wprowadzając zarazem domniema
nie, że to, co do niego nie należy, stanowi majątek dorobkowy. Z chwilą ustania 
małżeństwa majątki dorobkowe ulegały połączeniu w jedną masę wspólną w celu 
przeprowadzenia podziału. Co do zasady każdy z małżonków lub ich spadkobier
cy otrzymywali po połowie zgromadzonego w ten sposób majątku.

Dekret pozostawiał małżonkom swobodę w zakresie umownego kształtowa
nia relacji majątkowych. Mogli oni zatem wybrać jeden z trzech modelowych, 
uregulowanych w nim systemów (rozdzielność, wspólność dorobku, wspólność 
ogólna) albo dokonać ich dowolnej modyfikacji w kontrakcie. Powojenny ustawo
dawca w szybko zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych i poli
tycznych coraz mniej przychylnie odnosił się jednak do idei wolności małżonków 
w określaniu statusu majątkowego rodziny. W realiach socjalistycznych małżeń
skim kontraktom majątkowym coraz częściej odmawiano większego znaczenia, 
jako instytucji wręcz zbędnej i szkodliwej. Wprawdzie nie zniknęła ona z kodek
su rodzinnego z 1950 r. oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 1964 r., lecz 
wydaje się, że jej rola w praktyce zaczęła maleć992. Warto przypomnieć, że prze
prowadzone wyrywkowo w 1966 r. badania nad praktyką notarialną potwierdziły 
niewielką liczbę zawieranych wówczas małżeńskich kontraktów majątkowych.

9,2 Na temat miejsca małżeńskich umów majątkowych w powojennych pracach kodyfikacyj
nych zob. uwagi P. Fiedorczyka, Unifikacja i kodyfikacja prawa rodzinnego w Polsce (1945-1964), Bia
łystok 2014, s. 122-127, 246-247, s. 342 i nast, s. 720-721.
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ANEKS

WYKAZ NOTARIUSZY
1 SAMOISTNYCH ZASTĘPCÓW NOTARIALNYCH 

URZĘDUJĄCYCH W KRAKOWIE
W LATACH 1918-1946"3

ul. Jagiellońska 5 
Lipiński Lucjan: (1907) 1918 - 24 111922

ul. Kanonicza 16
Wisłocki Stanisław: 25 V 1920 - 31 XII 1934
Mazurek Adam (zastępca): 2 1 1934 - 31 1 1934 
Rotter Tadeusz: 1 11 1934 - 1946 (1951)994

Sporządzony na podstawie Ksiąg notariuszy i samoistnych zastępców notarialnych, Wykazu 
notariuszy 1918-1945 oraz Wykazów personalnych notariuszy krakowskiej Izby Notarialnej w Archi
wum Narodowym, oddział 11 w Krakowie (sygn. 1. Not. 619-621, 623, 632, 636) oraz wpisów do 
repertoriów notarialnych.

”4 W nawiasie podano rok zakończenia urzędowania, jeśli był on późniejszy niż ramy chrono
logiczne niniejszego opracowania.

995 Począwszy od 1926 r., aż do śmierci 23 kwietnia 1929 r., zastępowany przez Z. Srokowskie
go.

ul. Krupnicza 7
Gerlach Stanisław (zastępca): 25 11 1922 - 2 111 1923

Plac Dominikański 1
Karpiński Franciszek (zastępca): 9 XII1918 - 4 VI1920

Plac Dominikański 5
Anderle Stanisław (zastępca): 18 VIII 1943 - 29 VIII1945 
Gerstman Aleksander: 1 V 1944 - 31 XII 1946 (1951)

Plac Szczepański 7
Gabański Ludwik: 5 III 1923 - 13 IV 1929995
Srokowski Zdzisław (zastępca): 19 IV 1929 - 16 XI1931
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ul. Poselska 20
Starzewski Tadeusz: (12 VII 1911) 1918 - 10 11 1931 
Reauborg Adolf (zastępca): 13 11 1931 - 31 1 1932

Rynek Główny 6
Mleczko Ludwik: 1 I 1934 - 1946 (1951)

Rynek Główny 25
Pajor Bogusław: 3 111 1931 - 22 XI 1939
Sommer Edward: 30 I 1940 - 11 VIII1943

ul. Sławkowska 1 (od 1942 Sławkowska 19)
Stein Stanisław: 1 XII 1921 - 31 111 1945
Trzos Bolesław: 9 IV 1945 - 1946 (1951)

ul. Sławkowska 4
Grodyński Józef: (1 11913) 1918 - 28 VII1922 
Rudnicki Jerzy (zastępca): 14 VIII - 2 IX 1922 
Grodnicki Stanisław (zastępca): 5 IX 1922 - 27 1 1923

ul. Sławkowska 25
Grzybczyk Jan (zastępca): 30 1 1923 - 28 VIII 1923

ul. Starowiślna 6
Szymanowicz Franciszek: 2 XI 1936 - 1946 (1951)

ul. Stolarska 15
Ryblewski Jan: 1 XII 1936 - 1946 (1947)

ul. św. Jana 18
Midowicz Ludwik: 11IX 1923 - 16 III 1935
Mietelski Leon (zastępca): 22 111 - 19 IV 1934 
Tokarz Jan: 11IV 1934 - 1 VII 1935
Czuchajowski Bolesław: 1 VII 1935 - 22 V 1941 
Zenneg von Scharfenstein Adam: 13 VI 1941 - 17 1 1945
Czajka Tadeusz (zastępca): 8 11 1945 - 4 XI1945 
Kowalski Bronisław: 21 VIII 1946 - 1946 (1951) 
Krzyżanowski Józef: 5 IX 1946 - 1946 (1951)

ul. św. Jana 20
Sadowski Edward (zastępca):, 30 1 1932 - 20 V 1932 
Dunikowski Juliusz: 21 V 1932 - 15 IV 1941 
Turek Aleksander (zastępca): 23 IV 1941 - 17 X 1941 
Ostrowicz Konstanty: 24 X 1941 - 17 VIII1945
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ul. św. Jana 6
Myciński Jan: (30 X 1917) 1918 - 31 XII1933
Kielar Jan (zastępca): 2 1 1934 - 19 1 1934
Stąpor Emil: 21 l 1934 - 1946 (1951)

KRAKÓW-PODGÓRZE

Rynek Podgórski 4 (od 1941 Rynek Pogórski 11)
Piela Piotr: (6 IV 1914) 1918 - 26 VIII1931
Ryblewski Jan (zastępca): 1 1X1931 -10X1932
Jabłoński Włodzimierz: 11 X 1932 - 13 V 1941
Śpiewak Bronisław (zastępca): 16 V 1941 - 16 11942, (zastępca): 1V111 1945 - 
14 IX1945
Korytowski Edward: 17 I 1942 - 31 VII1945
Pawłowski Jan: 18 IX 1946 - 1946 (1948)
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SUMMARY

This study attempts to present the institution of matrimonial property contracts in the context 
of the notarial practice within the city of Kraków in the years 1918-1946. The period starts when 
Poland regained its independence - when the Second Polish Republic started. Although 1918 did 
not bring any breakthrough in legislation - ABGB, the civil code of Austria had still been in force 
since 1852, as well as Austrian law of 1871 relating to notaries - it was undoubtedly the beginning 
of a new chapter in the history of the society and Polish law. It was also a turning point for the civil- 
-law notaries, who had to adjust their actions to the new reality of the independent state. The final 
year is the moment when all the regulations relating to matrimonial property law were repealed. 
A decree on matrimonial property law of 29 May 1946 put an end to the old acts on civil law in 
Poland that had its roots in the partition era.

This book has two parts. The first part, Chapters 1-2, presents the institution of matrimonial 
property in the context of five different marital law legal systems which were in force in Poland 
at the brink of its independence: Austrian, Polish-French, Russian, German and Hungarian. The 
starting point is the analysis of the notion and nature of marriage contacts and the limit of freedom 
of entering such contracts within each legal system. Next, the content of the contracts is presented 
and specific institutions existing in each of the five legal systems are taken into consideration. The 
problems of the parties involved and the form of the property contracts are further analysed - the 
possibility to amend and terminate them, the influence of bankruptcy of one of the spouses, as well 
as, separation, divorce and marriage annulment on contracts and their effectiveness towards third 
parties. Both the doctrine and judicature, as well as broad range of Austrian and German specialised 
literature were taken into consideration to analyse these problems,.

The second part of the study, Chapters 3-7, deals with the practice of the notaries of Kraków 
relating to the matrimonial property contracts. First, the most important general issues are 
analysed which are connected with the practical application of the matrimonial property law 
and the act on civil law notaries in force at that time: the notaries’ clients are described, formal 
requirements connected with drafting notarial documents including contracts, terminology used 
by the notaries concerning these contracts. The contracts were analysed from a sociological and 
statistical standpoint.

The next four chapters deal with individual property relations that were present in the practice 
within the city of Kraków. 1720 marital contracts were drafted by notaries in Kraków between 1918- 
1946. They can be divided into four distinctive groups considering their legal nature and function. 
These were contracts concluded for the duration of the marriage, prenuptial agreements in the 
event of separation, divorce and marriage annulment, as well as inheritance contracts. The analysis 
also includes premarital deeds of gift, particularly common among notarial contracts, which were 
not matrimonial property contracts within the Austrian law, however, due to their content and aim, 
they were undoubtedly marriage contracts widely spread across the contemporary legal practice.

The first group were contracts concluded by the engaged couple or the spouses for the duration 
of the marriage. They were usually prenuptial agreements, which demonstrates the attachment 
to settling these matters before the wedding, especially in the countryside. These contracts were 
a kind of property constitution for the spouses. They stipulate the mechanisms of their relations, 
as well as the outcomes of potential separation or marriage dissolution in the future, very often 



236 Summary

in great detail. A dowry agreement was the typical marriage contract concluded at that time. 
Nearly all of the contracts for the duration of the marriage had clauses concerning dowry. The 
practice, however, shows that common understanding of dowry was a bit different from the legal 
one, especially described by the Austrian act. The contracts concluded by the contracting parties 
from the urban area described dowry as the property transfer by the wife or a third party on her 
behalf to the husband ad onera matrimonii sustinenda. The peasants had a different understanding 
of dowry', which was beyond the code. It was considered the goods the children received from their 
parents on account of marriage. It is a clear connection with the Old Polish traditions, where this 
understanding of dowry played a key role.

The outfit, which was regulated by ABGB, was much less common among the matrimonial 
contracts. It is an institution solely urban and unknown in the contract parties from the rural areas. 
Its function was also different. In practice, it consists of everyday personal objects and household 
goods that the wife brought in as solely her own property.

The analysis of the notarial acts in the city of Kraków proves that the spouses rarely decided 
to introduce in the contract a different regime than the statutory property regime. The majority 
of the contracts confirms the solutions characteristic for property separation. It may be assumed 
that at that time this system was the most suitable to the needs of an average married couple, who 
did not find it fit to create community of goods through a contract. The most common solution 
adopted by the spouses who did not remain in the statutory relation is the community of accrual, 
unknown to both the Austrian and Polish code from 1825. The practice of the notary offices in 
Kraków also proves the diminishing role of many traditional institutions of Austrian marital law, 
such as as the gift on the morning after the nuptial day, widow’s settlement or the life-long usufruct 
of the property.

Prenuptial deeds of gift constitute the second, and the most numerous at the same time, type 
of contracts. They were not marriage contracts according to ABGB though. The deeds were most 
common among the peasants and they practically replaced standard marriage contracts. They 
went beyond just regulating matrimonial relations - they affected the material status of the whole 
family. The deeds were a perfect example of “family agreements”. They stipulated the transfer of 
property to the future spouses, usually from the parents, as well as other numerous agreements 
and actions, which covered further life of the donor (life-long usufruct) and the recipient’s siblings. 
These contracts were not only marriage contracts, but they also replaced mortis causa acts, at 
least to some degree. On their basis, the still living parents assigned property to the child entering 
matrimony (or the future spouse as well) and usuwalny other offspring. In such a way the daughter 
or the son received part of their inheritance when they got married. A great number of prenuptial 
deeds proves that, especially among the peasants, a way of regulating marital property relations not 
included in the code was common in the notarial practice .

Contracts concluded in case of separation, divorce or marriage annulment were another group 
of the marriage contracts. It was one of the possible, however, not a dominating one taking into 
account its number against suits in such cases, ways of settling property relations between the 
spouses in case of a marriage breakdown and intention to regulate it legally. There were many 
reasons for drafting such contracts. It was usually the economy of proceedings or willingness to 
settle the dispute quickly. The notaries of Kraków included various clauses in separation and divorce 
contracts. The most important ones regulated alimony, the return of the dowry and other property 
settlements between the spouses. It was typical of this contracts to include solutions concerning 
the support and upbringing of minor children. In this respect, the contracts had to be approved by 
the court with jurisdiction to be effective. The structure of these contracts proves once again the 
importance of the property contracts surpassing the intentions of the legislator.

The last group of the contracts were hereditary contracts. Within ABGB they were a special 
type of matrimonial property contract. They usually stated that the spouses designated each other 
mutually to inherit their property. However, according to ABGB they could allocate only % of their 
property in such a way, and as a result a specific solution was developed through practice. One 
notarial act joined the hereditary contract and the will, where the spouses stipulated each other as 
heirs to the remaining part of the property. These contract were relatively rare in the practice of the 
notaries of Kraków, which proves their little practical importance at that time.
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Analysing the practice concerning matrimonial property relations within the city of Krakow 
allowed to draw some general sociological conclusions. It showed that each type of the contract 
had different significance within different groups of clientele. It can be stated that the matrimonial 
property contracts were the institution common among the peasants. In 70% of the cases farmers 
were parties to these contacts. They usually concluded prenuptial deeds and much less often 
contracts for the duration of the marriage. They also did not conclude separation nor divorce 
contracts. It might be assumed it resulted from the traditional value of indissolubility of marriage 
and as a result separation and divorce cases were occasional. Urban clientele, on the other hand, 
concluded all types of contracts, however, prenuptial deeds of gift are the least common within this 
group.








	SPIS TREŚCI

	WYKAZ SKRÓTÓW

	WSTĘP

	SYSTEMY PRAWA MAŁŻEŃSKIEGO MAJĄTKOWEGO W POLSCE W LATACH 1918-1946

	1.	Systemy prawa małżeńskiego majątkowego a prawo prywatne międzydzielnicowe

	2.	System austriacki

	3.	System polsko-francuski

	4.	System rosyjski

	5.	System niemiecki

	6.	System węgierski

	1.	Pojęcie i istota małżeńskich umów majątkowych

	2.	Problem swobody małżeńskich umów majątkowych

	3.	Treść małżeńskich umów majątkowych

	4.	Strony

	5.	Forma małżeńskiej umowy majątkowej

	6.	Zmiana i rozwiązanie małżeńskiej umowy majątkowej

	7.	Wpływ upadłości jednego z małżonków na małżeńskie umowy majątkowe

	8.	Wpływ separacji, rozwodu i unieważnienia małżeństwa na małżeńskie umowy majątkowe

	9.	Skuteczność małżeńskich umów majątkowych względem osób trzecich


	MAŁŻEŃSKIE UMOWY MAJĄTKOWE W ŚWIETLE KRAKOWSKIEJ PRAKTYKI NOTARIALNEJ (1918-1946)

	ZAGADNIENIA OGÓLNE

	1.	Notariusze krakowscy i ich klientela

	2.	Małżeńskie umowy majątkowe jako akty notarialne

	3.	Terminologia notarialna stosowana względem małżeńskich umów majątkowych

	4.	Analiza statystyczno-socjologiczna krakowskiej praktyki notarialnej w zakresie małżeńskich umów majątkowych


	UMOWY MAJĄTKOWE NA CZAS TRWANIA MAŁŻEŃSTWA

	1.	Charakter prawny

	2.	Typologia kontraktów

	3.	Strony

	4.	Treść

	5.	Zabezpieczenie roszczeń wynikających z umów


	DAROWIZNY PRZEDMAŁŻEŃSKIE

	1.	Charakter prawny

	2.	Typologia darowizn przedmałżeńskich

	3.	Strony

	4.	Treść

	5.	Zabezpieczenie roszczeń wynikających z darowizn


	MAŁŻEŃSKIE UMOWY MAJĄTKOWE NA WYPADEK SEPARACJI, ROZWODU 1 UNIEWAŻNIENIA MAŁŻEŃSTWA

	1.	Charakter prawny

	2.	Typy kontraktów zawieranych w związku z rozdziałem od stołu i łoża, rozwodem bądź zamiarem unieważnienia małżeństwa

	3.	Strony

	4.	Treść umów

	5.	Zabezpieczenie roszczeń wynikających z umów


	UMOWY DZIEDZICZENIA

	I.	Charakter prawny

	3.	Strony

	4.	Treść kontraktu dziedziczenia


	ZAKOŃCZENIE

	WYKAZ NOTARIUSZY

	1 SAMOISTNYCH ZASTĘPCÓW NOTARIALNYCH URZĘDUJĄCYCH W KRAKOWIE

	W LATACH 1918-1946"3

	BIBLIOGRAFIA

	OPRACOWANIA


	INDEKS RZECZOWY

	SUMMARY


