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Akty prawne
k.c.
k.p.c.

k.r.
k.r.o.

k.s.h.

p.p.m.

pr. rest.
pr.up.
rozporządzenie
Rzym I

u.s.d.g.

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)
ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101
z późn. zm.)
ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. – Kodeks rodzinny
(Dz. U. Nr 34, poz. 308 z późn. zm.)
ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny
i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2082
z późn. zm.)
ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek
handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030
z późn. zm.)
ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r.
poz. 1792)
ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978 z późn. zm.)
ustawa z dnia 28 lutego 2013 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.)
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych
(Rzym I) (Dz. Urz. UE L z 2009 r. Nr 177, s. 6)
ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r.
poz. 584 z późn. zm.)
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Kiedy w 1997 r. rozpoczynano w Polsce prace nad nowym kodeksem
spółek, podstawowy spór w nauce prawa prywatnego dotyczył kwestii, czy
zachować dotychczasowy kodeks handlowy, czy też tworzyć nowy. Zwolennicy reformy wskazywali na pilną potrzebę unowocześnienia prawa
spółek oraz dostosowania go do prawa europejskiego. Oponenci powoływali się na doskonałość dotychczasowego kodeksu handlowego; ich zdaniem przepisy kodeksu handlowego umożliwiały znalezienie właściwych
rozwiązań dla wszelkich powstających problemów prawnych. W związku
z tym w wyniku kompromisu w nowym kodeksie spółek świadomie zachowano wiele dotychczasowych przepisów kodeksu handlowego, zwłaszcza dotyczących spółek osobowych. Nie zajęto też wyraźnego stanowiska
co do stosunku prawa spółek handlowych do prawa spadkowego (choćby
w kwestiach dziedziczenia praw spółkowych) oraz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie powstania i wykonywania w spółce praw
korporacyjnych przez współmałżonków1. Zabrakło także pełnej spójności
szczegółowych rozwiązań prawnych kodeksu spółek handlowych z rozwiązaniami przyjętymi w kodeksie cywilnym2.
W konsekwencji do dziś odczuwamy skutki ówczesnych legislacyjnych
samoograniczeń i naiwnej wiary w rzekomą doskonałość kodeksu handlowego. Kwestie właściwej oceny przynależności korporacyjnych praw
członkowskich3 (wspólniczych, udziałowych) w spółkach handlowych,
1
2

3

Nie wydaje się, aby wystarczającym rozwiązaniem był tu przepis art. 2 k.s.h.
Szerzej zob. A. Szajkowski, Postulat spójności Kodeksu spółek handlowych z Kodeksem cywilnym
oraz Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, (w:) Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi
Bogusławowi Gawlikowi, red. J. Pisuliński, P. Tereszkiewicz, F. Zoll, Warszawa 2012.
Chodzi o prawa korporacyjne jako składniki majątkowe.
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zwłaszcza w osobowych spółkach handlowych – sprowadzającą się do
zaliczenia tych praw do odrębnych lub wspólnych majątków małżonków, w razie gdy jeden z nich przystąpił (w szerokim rozumieniu tego
słowa) do tego rodzaju spółki – należą do zagadnień wyjątkowo spornych, zarówno w doktrynie prawa handlowego i prawa rodzinnego, jak
i w praktyce gospodarczej4. Nie wiadomo bowiem z pewnością, jaki
charakter mają prawa wspólników osobowych spółek handlowych. Na
jakich zasadach podlegają one dziedziczeniu oraz wchodzą do majątku
wspólnego małżonków? Podobnie jest z prawami udziałowymi w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych. Według
jakich reguł prawa wspólników spółek handlowych mogą być wykonywane przez spadkobierców i małżonków wspólników oraz czy osoby te
stają się współuczestnikami spółek? Czy i ewentualnie w jakich sytuacjach
dopuszczalne jest też pozbawienie małżonka wspólnika uprawnień majątkowych wynikających ze wspólności małżeńskiej? Jak rozumieć w tej
kwestii regulację art. 1831 k.s.h.?5
Niewątpliwie powstają problemy zarówno z wykonywaniem praw korporacyjnych przez współmałżonka wspólnika w osobowej spółce handlowej
i spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i w związku z pojawieniem
się w spółce w charakterze wspólników przypadkowych osób jako spadkobierców zmarłego wspólnika. Problemy te wymagają wszakże rozwiązania w zgodzie z podstawowymi zasadami małżeńskiego prawa majątkowego regulowanymi przez kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz przyjętymi
w kodeksie cywilnym regułami prawa spadkowego6. Zagadnieniom tym
jest poświęcony cykl konferencji organizowanych od kilku lat przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
W publikacji przedstawiono teksty referatów7 oraz innych wystąpień
i głosów w dyskusji zaprezentowanych podczas konferencji, która odby4

5

6

7
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Kwestie te omawia prof. dr hab. M. Nazar (UMCS) w referacie pt. Małżeńskie reżimy majątkowe
a pozycja prawna małżonków w spółce cywilnej i handlowej.
Zagadnienia te omawia prof. US dr hab. Z. Kuniewicz (US) w referacie pt. Wybrane problemy
dotyczące objęcia małżeńską wspólnością majątkową praw udziałowych w spółkach kapitałowych.
Problematyki tej dotyczy referat prof. INP PAN dr hab. Moniki Tarskiej (INP PAN) pt. Małżeński reżim majątkowy a status prawny małżonka-wspólnika osobowej spółki handlowej.
Oprócz już wymienionych referatów zob. też prof. UKSW dr hab. G. Jędrejek (UKSW), Ustrój
wspólności majątkowej a spółki cywilne z udziałem małżonków.

Przedmowa

ła się 22–23 października 2015 r., zorganizowanej przez Wydział Prawa
i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego wspólnie z Instytutem Nauk
Prawnych PAN i we współpracy z wybitnymi specjalistami z innych
ośrodków naukowych (UMCS, UAM, UŚ i UKSW).
Prof. Andrzej Szajkowski, Prof. Marek Andrzejewski,
Prof. Zbigniew Kuniewicz, Prof. Monika Tarska

Część pierwsza
Małżonkowie jako wspólnicy
spółki cywilnej i handlowej

Mirosław Nazar
Małżeńskie reżimy majątkowe a pozycja prawna
małżonków w spółce cywilnej i handlowej
Mirosław Nazar
Małżeńskie reżimy majątkowe a pozycja prawna małżonków w spółce cywilnej...

I. Uwagi wstępne
Mimo wielości podjętych prób zarówno w piśmiennictwie (z dziedziny
prawa rodzinnego i handlowego), jak i w orzecznictwie Sądu Najwyższego, także po wejściu w życie kodeksu spółek handlowych i nowelizacji
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w 2004 r1., nie doszło w doktrynie
i judykaturze do zadowalającego ustalenia pozycji prawnej małżonków
w spółkach handlowych, zwłaszcza małżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej. Nieoczekiwane (i nieprzemyślane) dodanie
do kodeksu spółek handlowych2 przepisów art. 1831 i 3321 nie tylko nie
przyczyniło się do dookreślenia pozycji prawnej małżonków w spółkach
kapitałowych, lecz także pogłębiło spory interpretacyjne. Część doktryny
krytycznie ocenia sądowe rozstrzygnięcia w kwestiach, o których mowa,
przy czym wnioski interpretacyjne formułowane w trybie wykładni unormowań, które odnoszą się do statusu prawnego małżonków-wspólników
są rozbieżne. Oczywiście po ponaddziesięcioletnim okresie obowiązywania nowelizacji unormowań kodeksu rodzinnego i opiekuńczego o stosunkach majątkowych małżonków i po piętnastu latach obowiązywania
kodeksu spółek handlowych można rozważać ewentualność nowelizacji
obu wymienionych kodeksów. Wydaje się jednak, że zadowalające, z teo1

2

Zob. ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 162, poz. 1691).
Zob. ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 229, poz. 2276).
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retycznego i praktycznego punktu widzenia, rozstrzygnięcia interpretacyjne w odniesieniu do unormowań wyznaczających pozycję prawną małżonków w spółkach handlowych można osiągnąć już obecnie bez zmiany
prawa.
Nie budzi natomiast zasadniczych wątpliwości oraz istotnych rozbieżności opinii doktryny i rozstrzygnięć judykatury pozycja prawna małżonków w spółkach cywilnych wyznaczona przepisami kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego znowelizowanymi w 2004 r.
Pozycję prawną małżonków w spółkach wyznacza sposób powiązania
praw wynikających z uczestnictwa w spółkach z majątkami małżonków,
które są poddane zawsze jakiemuś małżeńskiemu reżimowi (ustrojowi)
majątkowemu. Unormowania reżimu majątkowego wyznaczają skład
majątków małżonków i określają zasady wykonywania zarządu tymi
majątkami.
Prawa wynikające z uczestnictwa małżonków w spółkach handlowych
i w spółce cywilnej można określić, w celu uproszczenia dalszych ustaleń,
mianem praw udziałowych, zdając sobie sprawę z prawniczego, nie zaś
prawnego charakteru proponowanego terminu. W kodeksie spółek handlowych, i w kodeksie cywilnym nie ma bowiem definicji prawa wspólnika;
nie występuje w nich nawet zwrot „prawo wspólnika”3.
Wyznacznikami pozycji prawnej małżonków w spółkach są: przynależność do małżonków praw udziałowych w ramach ich majątków istniejących w poszczególnych reżimach majątkowych oraz zasady wykonywania
zarządu prawami udziałowymi w stosunkach ze spółką.
Ustalenie przynależności do majątków małżonków praw udziałowych
i zasad wykonywania zarządu takimi prawami w stosunkach ze spółką
powinno uwzględniać powszechnie akceptowane zasady i sposoby interpretacji prawa cywilnego oraz podstawowe konstrukcje jurydyczne.
3
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Zob. A. Szajkowski, Postulat spójności Kodeksu spółek handlowych z Kodeksem cywilnym oraz
Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym (w:) Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej
i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi, red. J. Pisuliński, P. Tereszkiewicz, F. Zoll, Warszawa 2012, s. 552.
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Sformułowanie powyższego zastrzeżenia jest usprawiedliwione pomimo
jego obiektywnej oczywistości. Niekiedy bowiem opinie dotyczące pozycji
prawnej małżonków w spółkach są wypowiadane bez należytego uwzględnienia reguł wykładni systemowej, za to według doraźnie i apriorycznie
sformułowanej dyrektywy „prawo handlowe przed prawem rodzinnym”4.
Podobny zarzut można skierować pod adresem twórców tzw. przepisów
dodanych do kodeksu spółek handlowych, tzn. art. 1831 i 3321, włączonych do kodeksu w ramach nowelizacji z 2003 r.5
Ani szczególny charakter prawa rodzinnego, ani specyfika prawa spółek
nie uzasadniają wyłączenia rozstrzygnięcia zagadnienia prawnej pozycji
małżonków w spółkach spod reżimu uznanych reguł interpretacji prawa
i oderwania go elementarnych konstrukcji prawnych, takich chociażby jak prawo podmiotowe, stosunek cywilnoprawny, majątek i zasad
prawa cywilnego, w tym – zasad szczegółowych (działowych) prawa
rodzinnego6.
Reguły wykładni systemowej nakazują poprawnie uwzględnić relacje miedzy unormowaniami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu cywilnego i kodeksu spółek handlowych. Poważne zastrzeżenia budzi więc na
przykład wniosek interpretacyjny ogólnie i ogólnikowo sformułowany,
iż w czasie trwania spółki cywilnej lub jawnej przepisy kodeksu cywilnego lub kodeksu spółek handlowych „wyłączają uregulowania zawarte
w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w zakresie dotyczącym utworzonej
przez małżonków spółki jawnej (cywilnej)”7.
4

5
6

7

Zob. publikację (dotyczącą tzw. przepisów dodanych do kodeksu spółek handlowych – art. 1831
i 3321) w Gazecie Prawnej: Prawo handlowe nad rodzinnym (GP z 4 marca 2004 r., nr 45, s. 20;
dział: Prawo gospodarcze).
Zob. przyp. 1.
W kwestii pojęcia zasad, o których mowa, zob. M. Nazar, O znaczeniu adekwatnego rekonstruowania zasad prawa rodzinnego (w:) Prawo cywilne – stanowienie, wykładnia i stosowanie. Księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza, red. M. Nazar, Lublin 2015, s. 273 i n.
S Sołtysiński (w:) System Prawa Prywatnego, t. 16, Prawo spółek osobowych, red. A. Szajkowski,
Warszawa 2008, s. 780, pisze, że spółkę jawną zawiązać mogą też małżonkowie, i uznaje za zasadny, także na gruncie kodeksu spółek handlowych, pogląd, według którego w czasie trwania spółki cywilnej lub jawnej przepisy kodeksu cywilnego lub kodeksu spółek handlowych „wyłączają
uregulowania zawarte w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w zakresie dotyczącym utworzonej
przez małżonków spółki jawnej (cywilnej)”. Pogląd, na który powołał się S. Sołtysiński, sformułowała przed nowelizacją kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 2004 r. i w okresie obowiązy-
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Zbigniew Kuniewicz – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu
Szczecińskiego, dziekan Wydziału Prawa i Administracji tej uczelni, kierownik Katedry
Prawa Cywilnego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego; autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa cywilnego i handlowego.
Katarzyna Malinowska-Woźniak – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego; radca prawny, specjalizuje się w prawie
cywilnym i handlowym.
Publikacja stanowi zbiór poglądów wyrażonych w doktrynie i orzecznictwie przez czołowych przedstawicieli doktryny zajmujących się tematyką statusu prawnego małżonków
w spółkach cywilnych i handlowych.
W opracowaniu przybliżono tę skomplikowaną materię prawną i przedstawiono propozycje rozwiązań kwestii stwarzających trudności w praktyce. Status prawny małżonków może się bowiem różnie kształtować w zależności od typów spółek, przyjętych
w nich unormowań umownych, ale też zależy od istniejących pomiędzy małżonkami
stosunków majątkowych.
W praktyce powstają problemy m.in. z wykonywaniem praw korporacyjnych przez współmałżonka wspólnika w osobowej spółce handlowej i spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również w związku z pojawieniem się w spółce w charakterze wspólników
przypadkowych osób będących spadkobiercami zmarłego wspólnika.
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla sędziów, radców prawnych, adwokatów
i notariuszy; zainteresuje również pracowników naukowych.
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