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Wstęp
Swoboda kształtowania treści intercyzy zależy przede wszystkim
od istoty, natury instytucji intercyzy, czyli od jej cech charakterystycznych, oraz od funkcji, jakie musi lub może ona pełnić, wreszcie od jej
wpływu na całokształt sytuacji prawnej małżonków. Problematyka ta
od dawna dostrzegana jest w literaturze przedmiotu, ale w doktrynie
polskiej nie opisano dotąd w kompleksowy sposób natury i treści
umowy majątkowej małżeńskiej, a zagadnieniom szczegółowym nie
poświęcono tyle miejsca, na ile one w pełni zasługują. Opracowania,
jakie w tej mierze opublikowano, aczkolwiek cenne i wnikliwe, nie zawierają jednak odpowiedzi na wszystkie najważniejsze kwestie, dotyczące zarówno istoty samej intercyzy, jak i problemu zakresu jej swobody1.
1 Szerzej omówił bezpośrednio tę kwestię tylko A. Dyoniak; w dwóch pracach
o podstawowym znaczeniu dla tej problematyki: Zakres swobody zawierania małżeńskich
umów majątkowych, ich skuteczność i funkcjonowanie w praktyce społecznej, St. Praw.
1984, nr 1–2, s. 69 i n.; tenże, Pojęcie i ważność małżeńskiej umowy majątkowej, St. Praw.
1983, nr 4, s. 137; zob. tenże, Ustawowy ustrój majątkowy małżeński, Ossolineum 1985,
s. 14 i n.; por. także J. Winiarz, Małżeńskie stosunki majątkowe, Warszawa 1967; A. Serda,
R. Srokowski, Majątkowe umowy małżeńskie w praktyce notarialnej, Zeszyty Problemowo-Analityczne 1968, nr 7, s. 45 i n.; J. Sterniak-Kujawa, Małżeńskie umowy majątkowe
(intercyzy) na tle majątkowych stosunków małżeńskich, Warszawa 1995; E. Skowrońska-Bocian, Rozliczenia majątkowe małżonków w stosunkach wzajemnych i wobec osób
trzecich, Warszawa 2005; A. Brzezińska, Intercyzy – umowy małżeńskie, Warszawa 2006,
s. 43 i n.; J. Ignaczewski, Małżeńskie ustroje majątkowe. Art. 31–54 KRO. Komentarz,
Warszawa 2006; A. Damasiewicz, Intercyzy i umowy między konkubentami. Klauzule
umowne, Warszawa 2008; A. Stępień-Sporek, Działalność gospodarcza z udziałem małżonków, Warszawa 2009; G. Jędrejek, Intercyzy. Pojęcie. Treść. Dochodzenie roszczeń,
Warszawa 2010.
Problematyka będąca przedmiotem niniejszej monografii była także przedmiotem
moich fragmentarycznych opracowań: T. Sokołowski, Intercyza łącząca postanowienia
rozszerzające i ograniczające wspólność majątkową, GSP 2005, t. XIV, s. 757–772; tenże,
Uwagi do projektowanej regulacji stosunków majątkowych między małżonkami, KPP 2001,
z. 1, s. 140–148; tenże, Nowe prawo majątkowe małżeńskie (w:) W kręgu teoretycznych
i praktycznych aspektów prawoznawstwa. Księga Jubileuszowa Profesora B. Ziemianina,
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Sytuacja taka wynika przede wszystkim z tego, że podstawową trudność
w kompleksowym opracowaniu problematyki intercyzy stanowi ustalenie i uporządkowanie wzajemnych zależności pomiędzy jej poszczególnymi licznymi aspektami. Dotyczy to w szczególności określenia
związków między genezą intercyzy i współczesną naturą tej instytucji
oraz wskazania cech charakterystycznych intercyzy.
Należy więc określić funkcje i zadania intercyzy oraz cele i skutki
prawne jej zawarcia, a w konsekwencji jej zakres oraz treść i formę.
Łącznie jest to aż dziewięć aspektów intercyzy: geneza, natura, funkcje,
zadania, cele, skutki prawne, zakres, treść i forma. Ponieważ intercyzy
dają się ująć w sześć podstawowych grup (intercyzy: rozszerzające
wspólność oraz ją ograniczające, wprowadzające rozdzielność – w jej
dwu odmianach, rozwiązujące poprzednią intercyzę oraz przywracające
wspólność w miejsce rozdzielności orzeczonej przez sąd), to do każdej
z tych grup można odnieść wskazanych dziewięć aspektów. W sumie
daje to ponad 50 osobnych zagadnień, po uwzględnieniu intercyz terminowych i warunkowych, a także problemu występujących w różnych
porządkach prawnych intercyz łączących cechy dwóch lub kilku różnych
grup, czyli tzw. intercyz kombinowanych. W konsekwencji liczba
szczegółowych kwestii oraz stopień ich komplikacji rośnie jeszcze bardziej. Wreszcie osobną materię stanowi zagadnienie łączenia intercyz
z umowami rozporządzającymi konkretnym przedmiotem majątkowym.
Analiza i opis tej tak obszernej problematyki powinny być podporządkowane jednej z kilku metod. Ogólnie rzecz biorąc: można podjąć
próbę systematycznego, monograficznego opisu wszystkich wyżej
wskazanych zagadnień, ale z uwagi na brak – poza kilkoma dość krótkimi pracami – opracowań cząstkowych nie ma wystarczających
punktów odniesienia dla tak rozbudowanej konstrukcji. Przedsięwzięcie
takie wyprzedzałoby zatem nadmiernie swój czas. Jednocześnie jednak
nie sposób syntetycznie opracować któregokolwiek z zagadnień szczegółowych bez uwzględnienia jego odniesień do wielu pozostałych
kwestii. Dlatego uzasadnione wydaje się podejście ograniczone tylko
do próby opracowania jednego zagadnienia lub kilku ze wskazanego
wyżej zbioru z jednoczesnym naszkicowaniem pełniejszej, lecz wyjątkowo ogólnej panoramy większości pozostałych. Metoda taka pozwala,
red. M. Zieliński, Szczecin 2005, s. 259–289; tenże, Swoboda intercyzy w ujęciu prawnoporównawczym. Księga Pamiątkowa Profesor Wandy Stojanowskiej, Warszawa 2008;
tenże, kom. do art. 31, 33, 47, 471, 501–53 k.r.o. (w:) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, Warszawa 2013.
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po pierwsze, na uchwycenie i zdefiniowanie wielu zależności i prezentacji całej struktury problemu oraz, po drugie, na wyjaśnienie wybranej
kwestii ze szczegółowym opisaniem jej najściślejszych, najbliższych
związków z kilkoma innymi zagadnieniami, które także będą wymagać
nieco pełniejszej prezentacji.
Nie ulega jednak wątpliwości, że niniejsze opracowanie przedstawia
jedynie pewien zarys większej struktury i może stanowić tylko jeden
z początkowych punktów odniesienia dalszych monograficznych
opracowań pozostałych, wskazanych wyżej zagadnień, a być może
z czasem opracowania jednego, pełnego, syntetycznego opisu wszystkich
aspektów umowy majątkowej małżeńskiej.
Przedmiotem niniejszych rozważań nie będą także obszerne zagadnienia z zakresu części ogólnej prawa cywilnego, w szczególności dotyczące umowy jako czynności prawnej dwustronnej, wad oświadczenia
woli oraz zagadnienia z zakresu prawa zobowiązań, zwłaszcza dotyczące
problematyki samego ogólnego pojęcia umowy oraz jej struktury i treści.
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Rozdział 1
Intercyza jako element sytuacji majątkowej
małżonków
1.1. Zakres badań
1.1.1. Ogólne ujęcie umowy majątkowej małżeńskiej
Pierwszym, bezpośrednim przedmiotem niniejszego opracowania
jest zakres swobody współczesnej intercyzy, a drugim – pośrednim –
ustroje majątkowe tą intercyzą wprowadzane, zmieniane, rozwiązywane
albo przywracane. Intercyza, czyli umowa majątkowa małżeńska, jest
umową, którą mogą zawrzeć małżonkowie mający bezspornie równe
prawa i która pozwala na wystarczająco swobodne uregulowanie ich
sytuacji majątkowej. Chociaż może to budzić pewne zaskoczenie, intercyza w takim rozumieniu pojawiła się w Europie dopiero u schyłku
XX w.
Jak to wynika z badań historyczno-porównawczych (por. rozdział 2), idea umownego ukształtowania odniesień majątkowych
w małżeństwie, w postaci zindywidualizowanej na potrzeby tylko danego, konkretnego związku, istniała już w czasach starożytnych. Zakres
swobody, margines manewru zależał jednak od generalnej koncepcji
małżeństwa, a przede wszystkim od wzajemnej pozycji prawnej między
małżonkami, jaką przyjmowano w danej kulturze prawnej. Co znamienne, problem zakresu umownego, indywidualnego kształtowania odniesień prawnomajątkowych między majątkami występował właściwie
w każdej epoce historycznej. Dlatego nie należy poszukiwać jakiejś generalnej, uniwersalnej definicji umowy majątkowej małżeńskiej, ale
poprzestać na jej ujęciu funkcjonalnym, uznając z góry, że treść tego
pojęcia jest ze swojej istoty zrelatywizowana do podstawowych założeń
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prawa majątkowego małżeńskiego oraz do podstawowych zasad prawa
rodzinnego występujących w danym systemie prawnym.
W szczególności należy zauważyć ścisłe związki prawa rodzinnego
z prawem spadkowym, co przejawia się nierzadko w różnych systemach
i epokach, a także współcześnie w postaci ujmowania w intercyzie także
skutków prawnospadkowych. W istocie z uwagi na podstawową doniosłość ustroju majątkowego małżeńskiego dla struktury spadku rozpatrywanie natury intercyzy w całkowitym oderwaniu od jej skutków
spadkowych nie jest w praktyce celowe i możliwe.
W podobny sposób można ująć oddziaływanie intercyzy na polu
kształtowania skutków rozwodowych. Z tego punktu widzenia nie ma
decydującej roli to, że w niektórych systemach prawnych umowy majątkowe małżeńskie wskazują wprost te skutki na wypadek rozwodu,
a w innych systemach poprzestaje się tylko na samej świadomości ich
ewentualnego wystąpienia, ujmując zagadnienie skutków rozwodu
w ogólnych ramach ustania małżeństwa. Przejawia się w poprzestaniu
na ogólnym uregulowaniu skutków ustania umownego ustroju majątkowego, bez wskazywania w umowie przyczyn tego ustania.

1.1.2. Funkcje, zadania, cele i skutki prawne intercyzy
Zarysowuje się zatem na wskazanym wyżej polu badawczym wyraźne podobieństwo funkcjonalne intercyz. Występują jednak w tym
zakresie także zasadnicze odmienności funkcjonalne. Przede wszystkim
dotyczy to ustalenia, czy umowa majątkowa małżeńska jest instytucją
oddziałującą zasadniczo, pierwotnie wewnątrz małżeństwa, a więc
kształtując sytuację między małżonkami, a wobec innych osób oddziałuje tylko niejako wtórnie. Czy też, w myśl odmiennego podejścia, jej
funkcjonalnym przeznaczeniem jest w znacznym, a może nawet
w równym stopniu ukształtowanie sytuacji małżonków względem ich
otoczenia prawnego, a zwłaszcza wobec wierzycieli w sposób pierwotny
(a nie tylko wtórny). Rozwiązanie tej kwestii w danym porządku
prawnym wymaga w konsekwencji normatywnego lub tylko doktrynalnego ustalenia zakresu i treści pojęcia ustroju majątkowego oraz pojęcia
majątku.
Kolejnym funkcjonalnym zróżnicowaniem jest rola, jaką pełni intercyza na polu dążenia do realizacji innych podstawowych celów
społecznych. Przede wszystkim dotyczy to praktycznej realizacji zasady
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równouprawnienia małżonków, a także urzeczywistnienia ich ewentualnej swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Dalszy problem
dotyczy wzajemnego oddziaływania relacji majątkowych na relacje
osobiste w małżeństwie, w tym także na wykonywanie funkcji rodzicielskich i wychowawczych.
Klasycznym wreszcie i znanym w historii rozwoju prawa rodzinnego problemem jest dopuszczalność i zakres umacniania więzi osobistych
drogą uprzedniego kształtowania silnych więzi ekonomicznych, które
już w swoim założeniu mają niejako normatywnie wzmacniać więzi
osobiste, zwłaszcza w kontekście przewidywanego wystąpienia
w przyszłości sytuacji kryzysowych w małżeństwie.
Stosunkowo najmniejsze różnice występują natomiast w przypadku
formy intercyzy, która zawsze zawierana jest w formie szczególnej,
a najczęściej w formie notarialnej.

1.2. Elementy pojęcia intercyzy
Na początku warto podjąć próbę zrekonstruowania opisowej, bardzo ogólnej, uniwersalnej w zasadzie definicji intercyzy, odnoszącej się
do euroatlantyckiego kręgu kulturowego, w którym – w przeciwieństwie
do innych kultur – nie budzi obecnie wątpliwości monogamiczny
i egalitarny model małżeństwa. Nowoczesny egalitaryzm, zakładający
pełne równouprawnienie żony z mężem, stanowi w istocie dopiero
dwudziestowieczne osiągnięcie (z jednym wszakże wyjątkiem2). Dążąc
do zrekonstruowania takiej ogólnej definicji intercyzy, należy najpierw
wskazać jej cechy konieczne, nawet jeżeli nie mają one charakteru cech
szczególnych.
Cechą wspólną wszystkich intercyz to ich dwustronny i umowny
charakter. Obecnie nie występują już różnice na polu podmiotowym,
ponieważ umowa ta musi być zawarta pomiędzy małżonkami, a czasy,
w których stronami byli lub mogli być rodzice albo opiekunowie osoby
zawierającej małżeństwo, odeszły już w zasadzie do przeszłości. Pewnych
pozostałości elementów opiekuńczych można by się doszukiwać
2 Zbiór praw Andrzeja Zamoyskiego z 1778 r., czyli Kodeks Stanisława Augusta,
zakładał, jako pierwszy w dziejach, pełne równouprawnienie małżonków, które dotyczyło
jednak tylko „rządów” nad dziećmi; zob. E. Bagieńska, Zbiór praw sądowych Andrzeja
Zamoyskiego, Poznań 1986; E. Borkowska-Bagieńska (w:) E. Borkowska-Bagieńska,
B. Lesiński, Historia prawa sądowego. Zarys wykładu, Poznań 1995.
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