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Książka zawiera orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 1920–2021 oraz piśmiennictwo z lat 1872–2021,
dotyczące artykułów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego lub zachowujące ścisły związek z jego 
przepisami.

Na publikację składa się część bogatych zbiorów bibliograficznych autora, obejmujących prawie 
100 000 pozycji. Liczy ona ok. 2000 orzeczeń przypisanych do poszczególnych artykułów Kodeksu
oraz ok. 3500 pozycji piśmiennictwa. W zbiorze umieszczono wszystkie orzeczenia opublikowane 
– ze wskazaniem opracowanych do nich glos, notek, omówień lub komentarzy – niepublikowane na-
tomiast tylko te, które autor uznał za ważne, istotne lub z innych powodów warte upowszechnienia.

Czytelnik zmagający się z jakimś problemem prawnym lub odczuwający niedostatek wiedzy może 
sięgnąć do wykazów orzecznictwa i piśmiennictwa umieszczonych pod określonym artykułem 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – znajdzie tam z łatwością wszystkie orzeczenia dotyczące 
tego artykułu lub kwestii prawnej w tym artykule unormowanej. Znaczenie poszczególnych orze-
czeń zostało zaznaczone przez autora stosownymi piktogramami. Walorem zbioru jest także
pełny wykaz piśmiennictwa, publikowanego – ze względu na wielowarstwowy charakter prawa 
rodzinnego i opiekuńczego – nie tylko w czasopismach i pracach prawniczych, lecz także wyzna-
niowych, medycznych, pedagogicznych oraz z dziedziny psychologii.

Dzieło – będące owocem ponad 40-letniej bibliograficznej działalności autora – zostało sporzą-
dzone z nadzwyczajną, niespotykaną już dzisiaj skrupulatnością i rzetelnością. 

Stanowi kontynuację cyklu „GUDI-LEX”, rozpoczętego w 2018 r. zbiorem orzecznictwa i piśmien-
nictwa do Kodeksu cywilnego (4 tomy, 5 woluminów) i Kodeksu postępowania cywilnego (5 tomów).

Jacek Gudowski – sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, przez 30 lat orzekający w Izbie 
Cywilnej; do 2015 r. członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego; autor wielu cenionych
na rynku publikacji z dziedziny prawa cywilnego oraz ustroju sądów – komentarzy, opracowań 
systemowych, artykułów i przeglądów orzecznictwa. Zgromadził bogaty zbiór zapisów biblio-
graficznych dotyczących prawa cywilnego, obejmujących XIX, XX i XXI wiek. W 2017 r. udzielił 
Krzysztofowi Sobczakowi obszernego wywiadu, który ukazał się w książce Państwo prawa to 
niezależne sądy (Warszawa 2018).
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PRZEDMOWA
I

Droga do powstania na ziemiach polskich kodyfi kacji prawa rodzinnego 
(familijnego, małżeńskiego) była najbardziej skomplikowana i najeżona wieloma 
przeszkodami; nie miała linearnego, w miarę harmonijnego, choć niewolnego od 
przeszkód przebiegu, jaką przebyły kodyfi kacje prawa cywilnego i prawa postępo-
wania cywilnego; od fundamentalnych, pomnikowych kodeksów państw zabor-
czych, stanowiących swoisty wzorzec oraz punkt wyjścia i odniesienia, przez etap 
gruntownego scalania i ujednostajnienia w kodeksach ustanowionych w okre-
sie międzywojnia, po – stanowiące ich kontynuację – kodeksy uchwalone w okresie 
PRL, mozolnie ogołacane w ostatnim trzydziestoleciu z komunistycznego nalotu. 
Prace nad unifi kacją prawa rodzinnego, oprócz zwykłych trudności legislacyjnych, 
natrafi ły także na inne komplikacje – często bliskie srogim konfl iktom – wynika-
jące w takim samym stopniu z poważnych różnic mentalnych, ukształtowanych 
w czasie rozbicia dzielnicowego, jak też z emocji religijnych oraz tradycji. Należy 
pamiętać, że aksjologia prawa rodzinnego (scil. małżeńskiego) była – i jest do dzisiaj – 
bardzo bliska wartościom konfesyjnym, zazwyczaj spajającym społeczeństwo, ale 
także niejednokrotnie poróżniającym je, zwłaszcza w wypadku mnogości wyznań 
i dzielących je różnic1. W okresie dwudziestolecia międzywojennego istotne zna-
czenie dezintegrujące prace legislacyjne miało także wyraźnie umacniające się 
w owym czasie w państwach europejskich, widoczne w szczególności we Francji, 
Belgii, Szwajcarii, Niemczech i Rumunii, a także w porewolucyjnej Rosji, dążenie 
do laicyzacji prawa małżeńskiego, któremu znaczna część polskiej opinii publicznej 
oraz doktryny ostro się sprzeciwiała. Poza Bułgarią, Jugosławią i Litwą właśnie na 
obszarze Polski bardzo duże znaczenie zachował pierwiastek wyznaniowy, który 
w sposób istotny zakłócił prace Komisji Kodyfi kacyjnej.

W Polsce przedwrześniowej, w której wyznawcy religii rzymsko- i greckoka-
tolickiej stanowili ok. 75% populacji, funkcjonowało pięć różnych unormowań, 
które z dzisiejszej perspektywy można określić mianem prawa rodzinnego, nie-
jednokrotnie wypływających z „obcego ducha” i z innego niż polskie spojrzenia 
na pojęcie związku małżeńskiego i – szerzej – rodziny.

W województwach zachodnich obowiązywało prawo niemieckie, oparte 
na zasadzie świeckiej w jej czystej postaci. Małżeństwo miało wyłącznie „pań-
stwowy” charakter, stanowiło bowiem element państwowego porządku praw-
nego (niemiecki kodeks cywilny z 1896 r. – księga czwarta „Prawo familijne”). 
W związku z tym wszyscy obywatele – niezależnie od tego, czy i jaką reli-
gię wyznawali – podlegali jednolitemu prawu powszechnemu oraz zawierali 

1 Por. D. Schwab, Prawo rodzinne a religia w świetle historii, tłum. B. Bugajski, KPP 2021/1, s. 7.
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małżeństwa cywilne, które w żaden sposób nie naruszały ich statusu jako człon-
ków poszczególnych kościołów; z punktu widzenia prawa państwowego tworzyli 
i pozostawali w związkach małżeńskich tylko wtedy, gdy zawarli je w sposób 
przewidziany w prawie familijnym, przy czym związek religijny mogli zawrzeć 
dopiero po tzw. ślubie cywilnym.

Prawo niemieckie przewidywało rozwody oraz – oparte na takich samych pod-
stawach jak rozwód – zniesienie wspólności małżeńskiej, czyli „rozłączenie”, zbli-
żone do współczesnej separacji. Oprócz małżeństwa niemiecki kodeks cywilny 
normował także kwestie pokrewieństwa, pochodzenia dziecka, wiele uwagi 
poświęcając dzieciom tzw. nieślubnym, obowiązkom alimentacyjnym, władzy 
rodzicielskiej, przysposobieniu, opiece nad małoletnimi i pełnoletnimi oraz kurateli.

W sprawach wynikających ze stosunku małżeństwa oraz stosunków rodzin-
nych orzekały sądy państwowe, powszechne, stosując przepisy ustawy o postę-
powaniu cywilnym z 1877 r. (§ 606 i n.).

Na obszarze zajmowanym przez monarchię austro-węgierską obowiązywał 
kodeks cywilny austriacki z 1811 r., który już w części pierwszej regulował prawo 
osobowe obejmujące prawo małżeńskie, stosunki między rodzicami i dziećmi, 
a także opiekę i kuratelę (§ 44 i n.). Normy austriackiego prawa rodzinnego miały 
charakter mieszany, z jednej bowiem strony uznawały niezależność państwa w tej 
dziedzinie, z drugiej natomiast uwzględniały także postanowienia prawa wyzna-
niowego, ograniczając się jednak początkowo wyłącznie do wyznań chrześ-
cijańskich. Przenikanie się pierwiastka cywilnego z wyznaniowym zmieniało 
się w ciągu XIX w.; po reformach dokonanych w 1856 r. dominował pierwiastek 
wyznaniowy, a następnie – już od 1868 r. – doszło do jego względnej marginali-
zacji oraz wzmocnienia odrębności prawa i powszechności prawa państwowego. 
Prawo małżeńskie obowiązujące w Polsce międzywojennej na obszarze zaboru 
austriackiego można określić jako świecko-wyznaniowe, co oznaczało, że oby-
watele mieli do wyboru określony reżim małżeński; mogli wybrać – na zasadzie 
autonomicznej odrębności – albo formę cywilną, świecką, albo wyznaniową, 
w zależności od wyznawanej religii uznawanej przez państwo. Oczywiście obo-
wiązywało wiele małżeńskich zakazów i przeszkód „międzywyznaniowych”.

Skomplikowane były unormowania dotyczące trwałości małżeństwa; mówiąc 
najogólniej, zakaz rozwodów obowiązywał w sposób bezwzględny wyłącznie 
katolików, nie był natomiast tak surowy w odniesieniu do innych wyznań, także 
chrześcijańskich. W stosunku do wszystkich obywateli dopuszczalne było nato-
miast „rozdzielenie od stołu i łoża” z powodu m.in. cudzołóstwa, zbrodni, porzu-
cenia lub „nieporządnego życia”.

Jurysdykcję w sprawach małżeńskich – bez względu na formę zawarcia mał-
żeństwa oraz wyznanie małżonków – sprawowały sądy państwowe. Pewne 
koncesje prawo przewidywało na rzecz postępowań polubownych między mał-
żonkami, w tym prób pojednania. Warto wspomnieć, że mieszany – uzależniony 
od woli i decyzji obywateli – sposób zawierania związków małżeńskich, a co za 
tym idzie – możliwości rozwodu, zachęcał małżonków do obchodzenia prawa, 
zmian wyznania, a niekiedy nawet obywatelstwa. Podobne problemy powstawały 
na obszarze Spiszu i Orawy, gdzie obowiązywało prawo austriackie i węgier-
skie; niekiedy były one tam bardziej drastyczne, ponieważ zakazy i przeszkody 
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małżeńskie obowiązujące w obu tych porządkach prawnych, a także podstawy 
rozłączenia wykluczały się wzajem albo pozostawały ze sobą w kolizji, co niekiedy 
powodowało niepewność dotyczącą istnienia małżeństwa lub jego ważności.

Najmniej przejrzyste, a przez to także bardzo niewygodne do stosowania, było 
prawo obowiązujące w województwach centralnych i wschodnich. W środkowej 
Polsce – na obszarze dawnego Królestwa – obowiązywało prawo rosyjskie, narzu-
cone przez carat po upadku powstania listopadowego ustawą o małżeństwie 
z 1836 r., wypierającą unormowania Kodeksu Napoleona, legalizującego bardzo 
ostrożnie świeckość formy małżeństwa i jurysdykcji, oraz regulacje kodeksu 
cywilnego Królestwa Polskiego z 1825 r., także odchodzącego od unormowań 
napoleońskich. Prawo rosyjskie „segregowało” obywateli według wyznania, 
ustanawiając dla każdej religii odrębne przepisy prawa małżeńskiego, w związku 
z czym inaczej normowano małżeństwa katolików, inaczej ewangelików, a jesz-
cze inaczej wyznawców prawosławia, unitów, żydów, mariawitów etc. Obowią-
zywało także swoiste domniemanie wyznania, przy czym niektóre regulacje 
odbiegały od unormowań ściśle religijnych, co dotyczyło zwłaszcza prawa mał-
żeńskiego katolików, ignorującego np. przepisy prawa kanonicznego w przed-
miocie małżeństw mieszanych. Małżeństwa były zawierane wyłącznie w formie 
religijnej, a państwo rejestrowało je tylko w aktach stanu cywilnego.

Bardzo różnorodne były podstawy rozłączenia małżonków oraz rozwodów, 
które – w wyjątkowych wypadkach – były możliwe także w stosunku do katoli-
ków. Szeroko rozbudowany był natomiast system unieważniania związków mał-
żeńskich, co – przy jego relatywnie luźnych rygorach – powodowało, że liczba 
unieważnień nieproporcjonalnie rosła, przekraczając liczbę rozwodów orzeka-
nych przez sądy w sprawach, w których było to dopuszczalne.

Podzielona była także jurysdykcja w sprawach małżeńskich. Katolicy, ewan-
gelicy, prawosławni i unici rozstrzygali swe spory przed sądami kościelnymi, 
niekontrolowanymi przez państwo i stosującymi niejednolite, dalekie od swych 
źródeł prawo, natomiast wyznawcy innych wyznań – żydzi, mahometanie i „sek-
tanci” – podlegali sądownictwu państwowemu. Zgodnie z § 1337 i n. w związku 
z § 1619 ustawy postępowania sądowego cywilnego z 1864 r. rozpoznaniu sądu 
państwowego (cywilnego) podlegały wyłącznie sprawy drugorzędne, „wyni-
kające” z legalnego związku małżeńskiego, dotyczące małżonków, ich dzieci 
i majątku; sprawy fundamentalne, obejmujące zwłaszcza istnienie związku mał-
żeńskiego lub jego ważność, należały do wyłącznej jurysdykcji sądów duchow-
nych, pozostających praktycznie poza jakąkolwiek kontrolą państwa.

Podobne unormowania obowiązywały w województwach wschodnich, leżą-
cych w zasięgu dawnego prawa rosyjskiego, tj. Zwodu Praw z 1832 r., w zasadzie 
powielającego postanowienia carskiej ustawy o małżeństwie z 1836 r. Zwód Praw, 
podobnie jak ustawa z 1836 r., odwoływał się do reguł małżeńskich obowiązują-
cych w ramach poszczególnych wyznań, a także – w odniesieniu do niektórych 
narodów – do uznawanych przez nie zwyczajów. Powodowało to chaotyczną, nie-
dającą się ogarnąć i scalić segmentację prawa małżeńskiego, a także – z biegiem 
lat – „niewidzialne” przenikanie się prawa państwowego z prawem wyznanio-
wym, a w istocie głównie z prawosławiem, które dominowało, było faworyzo-
wane przez państwo i rychło stało się wyznaniem państwowym.
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Orzecznictwo

1. GUDI-LEX zawiera wszystkie orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczące 
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego lub zachowujące z nim związek, wydane 
w okresie od 1920 do 2021 r., drukowane, a więc publikowane „na papierze”, 
w zbiorach orzecznictwa, czasopismach i innych periodykach, a także we wszel-
kich opracowaniach wydawanych okazjonalnie lub nieregularnie.

Stosunkowo duży segment zbioru stanowią orzeczenia niepublikowane. Są to 
orzeczenia najnowsze, które nie doczekały się jeszcze publikacji, albo takie, które 
nigdy – z różnych powodów – nie zostały w ten sposób upowszechnione.

W tej grupie są też orzeczenia uznane za ważne, istotne lub z innych powo-
dów godne druku. Jest to wybór autorski, nieunikniony w czasach, gdy „zalew” 
orzeczeń ukazujących się w obiegu powszechnym osiągnął już rozmiary, których 
ogarnąć niepodobna. Należy pamiętać, że Sąd Najwyższy wydaje rocznie tysiące 
orzeczeń – o różnej wadze jurydycznej i społecznej, także błahych i powtarzają-
cych się – zatem ich publikowanie bez ograniczeń jest pozbawione sensu; zamiast 
dotarcia do poszukiwanej informacji, szczegółowej lub znajdującej względny 
stopień uogólnienia, czytelnicy są przytłoczeni nadmiarem informacji bez jakiej-
kolwiek nośności merytorycznej. Rozumna i kompetentna selekcja zapobiega 
niekontrolowanemu rozrostowi publikacji oraz ułatwia rozeznanie tego, co jest 
istotne i ważne.

Sprzyja temu także wyróżnianie przy użyciu stosownego ideogramu poszcze-
gólnych orzeczeń według kryteriów:

bardzo ważne –
ważne –

warte uwagi –

Czytelnik, rzucając okiem, rychło wyłowi orzeczenia, którym należy poświę-
cić szczególną uwagę. I w tym wypadku ta swoista waloryzacja orzeczeń jest dzie-
łem autorskim; wyróżnienie konkretnego orzeczenia nie oznacza jednak, że inne 
są mniej ważne lub nawet nieważne. Ostateczna kwalifi kacja należy do Czytel-
nika, który zazwyczaj wie, czego poszukuje i co ma dla niego znaczenie.

2. Orzeczenia przypisane są do poszczególnych artykułów kodeksu, przy czym 
łącznikiem podstawowym jest brzmienie (temat) tezy orzeczenia. Orzeczenia wią-
żące się ściśle z kilkoma artykułami zostały umieszczone pod każdym z nich; tezy 
sformułowane w punktach – jeżeli było to możliwe i uzasadnione – rozdzielono, 
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inne powtórzono we właściwym miejscu. Chroni to Czytelnika przed uciążli-
wym systemem odsyłaczy tekstowych.

Orzeczenia przypisane do poszczególnych artykułów ułożono w porządku 
chronologicznym, według daty wydania. W niektórych przypadkach – dla przej-
rzystości i wygody Czytelnika – w ramach konkretnego artykułu orzeczenia 
zostały podporządkowane kolejnym paragrafom danego artykułu albo podzie-
lone według kryterium rzeczowego (patrz zestawienie). Orzeczenia dotyczące 
kwestii ogólnych lub wieloaspektowych ulokowano pod pierwszym artyku-
łem właściwego tytułu (działu), ewentualnie w grupie orzeczeń zatytułowanej 
„ogólne”.

3. Każde orzeczenie jest opatrzone informacją o procesowej formie jego 
wydania, datą, sygnaturą oraz wszystkimi adresami, pod którymi zostało opu-
blikowane. Adresy dotyczą publikacji tradycyjnych (papierowych) i nie obejmują 
w zasadzie tylko dzienników lub czasopism o charakterze publicystycznym 
(prasy codziennej lub tygodniowej). Jeżeli do orzeczenia opublikowano glosę, 
notkę, notę, omówienie lub komentarz, to fakt ten znajduje szczegółowe zazna-
czenie, obejmujące autora oraz miejsce publikacji. W tej grupie informacji ujęte są 
również wszystkie wypowiedzi zawarte w przeglądach orzecznictwa oraz opra-
cowaniach (artykułach) poświęconych omówieniu danego orzeczenia.

W opisie orzeczeń w zasadzie nie przytacza się pełnych tytułów przeglądów 
orzecznictwa, niekiedy bardzo rozbudowanych, opisujących m.in. okresy i sądy, 
których dotyczą. W celu skrócenia i uproszczenia tych tytułów ograniczono się do 
podanego kursywą określenia „Przegląd orzecznictwa”. Ostatnio coraz częściej 
nadaje się tytuły także klasycznym glosom; i w tym wypadku pozostano przy 
określeniu „glosa”.

4. Wiele orzeczeń publikowano, zwłaszcza przed wojną, w różnych czaso-
pismach z niejednakowym brzmieniem tezy. Wynikało to z tego, że tylko stosun-
kowo nieliczne rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego, upowszechniane w zbiorze 
urzędowym, miały swoją tezę ofi cjalną, pozostałe natomiast były formułowane 
przez redaktorów poszczególnych periodyków, według ich uznania i wyczucia. 
Przyjęto zasadę, że orzeczenie publikowane w zbiorze urzędowym zachowuje 
brzmienie uwidocznione w tym zbiorze, natomiast w innych wypadkach wybór 
tezy najlepiej oddającej istotę rozstrzygniętego zagadnienia ma charakter autorski.

Tezy zasadniczo zachowują więc brzmienie oryginalne; w wypadkach 
koniecznych, jeżeli archaizmy językowe były zbyt rażące lub nieczytelne – 
zarówno leksykalne, jak i syntaktyczne – uwspółcześniano je, zachowując jednak 
umiar i powściągliwość. Korygowano też oczywiste błędy pisarskie (drukarskie), 
a także – gdy było to możliwe, a zazwyczaj było – błędy w oznaczeniu orze-
czenia, najczęściej dotyczące sygnatury lub daty wydania. W wypadku różnic 
w przytaczaniu sygnatury orzeczenia (np. pominięcia litery lub cyfry), starano 
się zachować brzmienie sygnatury podanej w zbiorze urzędowym lub – w danym 
wypadku – w źródle najbardziej wiarygodnym.

W dążeniu do zachowania oryginalnego brzmienia tezy nie usuwano z tek-
stu określeń, zwłaszcza techniczno-prawnych, dzisiaj już przestarzałych lub 
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nieaktualnych. Chodzi o dawne nazwy niektórych instytucji prawnych lub nie-
istniejące już organy, o uchylone akty prawne, stare oznaczenia artykułów kodek-
sów itd. W takich sytuacjach ingerencja autora ograniczyła się do umieszczenia 
w nawiasie kwadratowym określenia (oznaczenia) współczesnego. Niekiedy 
określenia nieaktualne lub przestarzałe zostały zaznaczone czcionką wyróż-
niającą (kursywą), kiedy indziej całkiem zbędne fragmenty tezy pominięto 
z pozostawieniem śladu w postaci wielokropka. W dość licznych przypadkach 
przedstawiono także krótkie fragmenty uzasadnień orzeczeń; funkcjonują one 
w zbiorze jako samodzielne tezy albo jako dopełnienie tez ofi cjalnych.

5. W zbiorze nie uwzględniono kwalifi kacji i podziału orzeczeń na „aktualne” 
i „nieaktualne”, wzwiązku z czym pominięto tylko te, które np.na skutek uchylenia 
ustawy lub bezpowrotnego zaniku funkcjonującej ongiś instytucji prawnej, często 
powołanej do życia lub stosowanej incydentalnie, całkowicie utraciły aktualność. 
Znajdują się zatem w zbiorze orzeczenia formalnie nieaktualne, tzn. nieodno-
szące się do obowiązującego stanu prawnego, jednak np. przez swą ponadcza-
sową doniosłość zachowujące walor historyczny, sięgające swymi skutkami poza 
czas obowiązywania przepisu albo też unaoczniające sposób rozstrzygania przez 
najwyższą instancję sądową zagadnień mających charakter uniwersalny. Są także 
orzeczenia, które utraciły aktualność w tym sensie, że z zajętego w nich stanowi-
ska Sąd Najwyższy się wycofał. Wszystkie te orzeczenia, określane potocznie jako 
nieaktualne, mają istotną wartość historyczną i poznawczą.

Piśmiennictwo

1. GUDI-LEX zawiera wszystkie pozycje piśmiennictwa prawniczego doty-
czące kodeksu rodzinnego i opiekuńczego lub zachowujące z nim związek, opu-
blikowane w okresie 1872–2021. Obejmuje monografi e, książki tematyczne, księgi 
pamiątkowe, dzieła zbiorowe etc., a także artykuły (inne formy) ogłaszane w cza-
sopismach lub innych periodykach prawniczych (np. uczelnianych zeszytach 
naukowych), ale także w innych publikacjach, niekiedy nieznanych, lokalnych, 
środowiskowych, efemerycznych lub o niewielkim zasięgu rozpowszechniana. 
Zbiór obejmuje wyłącznie teksty opublikowane w języku polskim, wydawane 
w Polsce, a przed 1918 r. – na terenach polskich anektowanych przez zaborcę.

W związku z tym, że w ostatnim okresie prawo rodzinne i opiekuńcze nabiera 
charakteru interdyscyplinarnego, pochłaniając dorobek także innych dziedzin 
nauki – pedagogiki, etyki, psychologii, socjologii, medycyny, demografi i oraz 
prawa kanonicznego – nie stroniono od uwzględniania w zbiorze pozycji piśmien-
niczych powstałych na obszarach tych właśnie dziedzin, czyniono to jednak tylko 
wtedy, gdy zachodził ich ścisły, choćby nawet pośredni, związek z kodeksem 
rodzinnym i opiekuńczym. Z tego względu Czytelnik znajdzie w zbiorze liczne 
artykuły i inne opracowania publikowane w czasopismach nienależących do 
domeny prawniczej.

2. Podobnie jak orzeczenia, pozycje piśmiennictwa przypisane są do poszcze-
gólnych artykułów kodeksu, przy czym łącznikiem podstawowym jest tytuł 



36

Co to jest GUDI-LEX i jak z niego korzystać

publikacji oraz jej dominujący temat. Pozycje piśmiennictwa wiążące się z kil-
koma artykułami zostały umieszczone pod każdym z nich, co chroni Czytelnika 
przed uciążliwym systemem odsyłaczy tekstowych.

Pozycje piśmiennictwa przypisane poszczególnym artykułom kodeksu 
zostały ułożone w porządku alfabetycznym według nazwisk autorów (w ramach 
autorów według brzmienia tytułu), a zapisy bibliografi czne, oprócz nazwiska 
i imienia oraz tytułu dzieła, wskazują miejsce publikacji – w wypadku czaso-
pism z określeniem tytułu, rocznika, numeru i strony. Jeżeli dana pozycja sta-
nowi cząstkę dzieła zbiorowego, jest to wyraźnie zaznaczone, ze wskazaniem 
redaktora (redaktorów) całości, a także tomu, miejsca i roku wydania oraz strony. 
W tytułach pozycji starszych, pochodzących z XIX w., w niektórych, nielicznych 
wypadkach uwspółcześniono archaiczną pisownię tytułu, dostosowując ją do 
obecnych zasad. Czyniono to jednak tylko wtedy, gdy zapis oryginalny utrudniał 
zrozumienie albo brzmiał dzisiaj rażąco sztucznie. Ingerencje te nie deformują 
oryginału, są niewielkie i dotyczą wyłącznie transkrypcji.

3. Wykazy piśmiennictwa nie zawierają żadnych wyróżnień „ważności” 
dzieła, w wykazach są zatem – obok dzieł o fundamentalnym znaczeniu i mają-
cych ponadczasową doniosłość – także teksty drobne, przyczynkarskie lub 
pozbawione istotnych walorów naukowych lub poznawczych. Jest wiele prac 
nieznanych, publikowanych w czasopismach „niszowych”, zapoznanych, niewi-
docznych w bibliografi ach lub opracowaniach monografi cznych. Wybór i ocena 
dzieła należy do Czytelnika; każdy szuka czego innego, kieruje się innymi kryte-
riami i dysponuje innym „aparatem skojarzeniowym”.

4. W wykazach piśmiennictwa pominięto podręczniki, komentarze, zbiory 
orzecznictwa, wzory pism procesowych oraz bibliografi e. Pozycje te – dotyczące 
prawa rodzinnego i opiekuńczego w całokształcie – są powszechnie znane oraz 
na stałe obecne w bibliotekach i księgarniach. Pominięto także poradniki, zbiory 
kazusów, artykuły publicystyczne, recenzje, doraźne notki polemiczne i prze-
glądy orzecznictwa; autorzy i adresy przeglądów są uwzględnieni przy orzecze-
niach, których dotyczą. To samo dotyczy glos (komentarzy, notek itp.), w związku 
z czym i w tym wypadku Czytelnik powinien poszukiwać wiadomości o nich 
przy konkretnych orzeczeniach. Taki sposób prezentacji tych form piśmienni-
czych jest wystarczający, a sama treść tezy orzeczenia stanowi zazwyczaj dosta-
teczny wyznacznik tematu glosy.

5. Pozycje piśmiennictwa dotyczące kwestii ogólnych lub wieloaspektowych 
(np. monografi e) zostały ulokowane pod pierwszym artykułem właściwego tytułu 
(działu), ewentualnie w grupie zatytułowanej „ogólne” (patrz zestawienie). Pozy-
cje związane z daną kwestią luźniej Czytelnik znajdzie pod innymi artykułami 
danego tytułu (działu), ewentualnie w innych miejscach wybranych w drodze 
„pandektowych” skojarzeń lub na podstawie dyktowanych wiedzą i doświadcze-
niem wskazówek. Czytelnik ma pełną gwarancję, że pod wytypowanym artyku-
łem nie spotka pozycji piśmiennictwa przypisanych tam przypadkowo, błędnie 
lub pozostających bez żadnego związku z unormowaną w tym artykule kwestią.



37

Co to jest GUDI-LEX i jak z niego korzystać

ZESTAWIENIE ARTYKUŁÓW KODEKSU, W KTÓRYCH ZASTOSOWANO 
PODZIAŁ MERYTORYCZNY ORZECZNICTWA I PIŚMIENNICTWA

ORZECZNICTWO

ART. 31

§ 1
§ 2

Konkubinat. Sprawy majątkowe

PIŚMIENNICTWO

ART. 1

Prawo rodzinne i opiekuńcze w całości
Małżeństwo

Konkubinat, związki partnerskie
Zaręczyny

ART. 10

Przeszkody małżeńskie, nieważność małżeństwa – ogólnie
Przeszkoda wieku

ART. 31

Ustawowy ustrój majątkowy
Konkubinat – sprawy majątkowe

ART. 113

Kontakty z dzieckiem
Kontakty z dzieckiem a jego uprowadzenie

ART. 128

Obowiązek alimentacyjny – ogólnie
Obowiązek alimentacyjny z elementem zagranicznym

Egzekucja alimentów

ART. 145

Opieka ogólnie
Opieka nad małoletnim

Ustanowienie opieki dla małoletniego



USTAWA
z dnia 25 lutego 1964 r.

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY
(tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359)
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TYTUŁ I
MAŁŻEŃSTWO

DZIAŁ I
ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

 Art. 1.   [ Przesłanki zawarcia małżeństwa]

§ 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie 
obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, 
że wstępują ze sobą w związek małżeński.

§ 2. Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawie-
rający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo 
innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę 
jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i kie-
rownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa. Gdy 
zostaną spełnione powyższe przesłanki, małżeństwo uważa się za zawarte 
w chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego.

§ 3. Przepis paragrafu poprzedzającego stosuje się, jeżeli ratyfi kowana 
umowa międzynarodowa lub ustawa regulująca stosunki między państwem 
a kościołem albo innym związkiem wyznaniowym przewiduje możliwość 
wywołania przez związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu 
tego kościoła albo innego związku wyznaniowego takich skutków, jakie 
pociąga za sobą zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cy-
wilnego.

§ 4. Mężczyzna i kobieta, będący obywatelami polskimi przebywającymi 
za granicą, mogą zawrzeć małżeństwo również przed polskim konsulem lub 
przed osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula.

ORZECZNICTWO 42

PIŚMIENNICTWO 43
Prawo rodzinne i opiekuńcze w całości 43

Małżeństwo 54
Konkubinat, związki partnerskie 77

Zaręczyny 81
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 Art. 46.   [ Odpowiednie stosowanie przepisów o wspólności majątku 
spadkowego i dziale spadku]

W sprawach nieunormowanych w artykułach poprzedzających od chwili 
ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią objęty, jak również 
do podziału tego majątku, stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności 
majątku spadkowego i o dziale spadku.

ORZECZNICTWO

Z chwilą ustania ustroju ustawowego, a więc i ustania małżeństwa, niedo-
puszczalne jest wysunięte przez byłego współmałżonka żądanie wydania rzeczy 
należących do jego majątku dorobkowego. Były współmałżonek mógłby w takim 
wypadku żądać tylko podziału majątku dorobkowego.

orzeczenie SN z 1 października 1949 r., C 1091/49, PN 1950/5–6, s. 459

[3] Zbycie przez małżonka po ustaniu wspólności ustawowej jego udziału 
w przedmiocie, który był objęty wspólnością ustawową, jest bezskuteczne o tyle, 
o ile narusza uprawnienia drugiego małżonka wynikające z przepisów o podzia-
le wspólnego majątku małżonków.

uchwała składu 7 sędziów SN – zasada prawna – z 15 paź dziernika 1962 r., 1 CO 22/62, 
OSNCP 1964/1, poz. 2; OSPiKA 1964/1, poz. 1 z notką W.Ś.; OSNPG 1963/10, poz. 54; 
RPEiS 1963/1, s. 343; RPEiS 1964/1, s. 387; PiP 1964/2, s. 266 z omówieniem J. Gwiazdomorskiego, 
Przegląd orzecznictwa; Pal. 1964/7, s. 65 z omówieniem A. Wiśniewskiego, Przegląd orzecznictwa; 
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w składach powiększonych Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubez-
pieczeń Społecznych za lata 1960–1970, Warszawa 1973, poz. 62 z omówieniem F. Wesely’ego

[1]Grzywna nie może być realizowana z udziału, jaki po ustaniu wspólności 
przypadł w majątku dotychczas podlegającego tej wspólności drugiemu małżon-
kowi, ani z jakiegokolwiek innego majątku tego małżonka.

wyrok SN z 17 listopada 1967 r., I CR 296/66, OSNCP 1968/7, poz. 125; OSPiKA 1968/12, 
poz. 264 z glosą B. Dobrzańskiego; OSNPG 1968/4, poz. 24; NP 1971/4, s. 586 z omówieniem 
B. Dobrzańskiego, Przegląd orzecznictwa

Żaden przepis nie pozbawia małżonka prawa żądania tego, aby współmałżo-
nek zaliczył na swój udział w dochodach z majątku stanowiącego współwłasność 
małżonków kwoty, które zużył na zaspokojenie własnych potrzeb. Obojętne jest 
przy tym, czy chodzi o kwoty pobrane przez m ałżonka bezpośrednio z tego ma-
jątku, czy też o kwoty otrzymane od drugiego z małżonków dobrowolnie lub na-
wet przymusowo.

postanowienie SN z 8 stycznia 1969 r., I CZ 138/68, OSNCP 1969/9, poz. 165; OSPiKA 1970/3, 
poz. 61 z glosą L. Steckiego; PiP 1970/6, s. 153 z glosą E. Kitłowskiego; NP 1971/4, s. 582 z omó-
wieniem B. Dobrzańskiego, Przegląd orzecznictwa

Rozwiedzeni małżonkowie mieszkający w mieszkaniu, które stanowi przed-
miot spółdzielczego prawa do lokalu, wchodzącego w skład wspólności majątko-
wej, mogą przy odpowiednim zastosowaniu art. 206 k.c. domagać się podziału 
quoad usum lokalu mieszkalnego.

postanowienie SN z 28 lutego 1973 r., III CRN 424/72, OSNCP 1974/1, poz. 14; NP 1974/5, 
s. 678; PiP 1975/2, s. 160 z glosą L. Steckiego; Pal. 1974/3, s. 96; NP 1974/5, s. 678 z glosą T. Mi-
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siuk; PiP 1975/2, s. 160; POiPPS 1974, poz. 16 z komentarzem L. Myczkowskiego; NP 1975/2, 
s. 269 z omówieniem A. Szpunara i W. Wanatowskiej, Przegląd orzecznictwa; NP 1975/3, s. 427 
i NP 1976/2, s. 305 z omówieniem B. Dobrzańskiego, Przegląd orzecznictwa

[1]Jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzi wierzytelność z tytułu nakładów 
dokonanych przez małżonków na nieruchomości należącej do osoby trzeciej, 
a żaden z małżonków nie wyraża zgody na przyznanie mu tej wierzytelności 
w całości, sąd dokonuje podziału majątku w ten sposób, że każdemu z małżon-
ków przyznaje ułamkową część wierzytelności, bez oznaczenia jej wartości.

uchwała SN z 19 grudnia 1973 r., III CZP 65/73, OSNCP 1974/10, poz. 164; OSPiKA 1975/7–8, 
poz. 165 z glosą S.K. Rzoncy; OSNPG 1975/1, poz. 2; PiP 1976/1–2, s. 253 z glosą L. Steckiego; 
NP 1975/3, s. 428 i NP 1976/2, s. 304 z omówieniem B. Dobrzańskiego, Przegląd orzecznictwa; 
PiP 1976/10, s. 125 i PiP 1977/4, s. 125 z omówieniem W. Siedleckiego, Przegląd orzecznictwa; 
NP 1977/5, s. 684 z omówieniem J.S. Piątowskiego, Przegląd orzecznictwa

Małżonek nie może skutecznie – po ustaniu wspólności ustawowej – domagać 
się udzielenia mu przez sąd na podstawie art. 199 k.c. zezwolenia na sprzedaż 
przedmiotu należącego do majątku wspólnego, jeżeli w okolicznościach konkret-
nej sprawy, w szczególności ze względu na charakter przedmiotu zamierzonej 
sprzedaży, wskazane zezwolenie prowadziłoby w istocie do obejścia przepisów 
o podziale majątku wspólnego.

postanowienie SN z 18 kwietnia 1975 r., III CRN 247/74, OSNCP 1976/6, poz. 130; OSPiKA 1977/3, 
poz. 52; NP 1977/5, s. 683 z omówieniem J.S. Piątowskiego, Przegląd orzecznictwa; NP 1979/2, 
s. 76 z omówieniem Z. Radwańskiego i J. Panowicz-Lipskiej, Przegląd orzecznictwa

[1]Uprawnienie z art. 231 k.c. w odniesieniu do nieruchomości zabudowanej 
w czasie trwania małżeństwa i ze środków stanowiących majątek wspólny przy-
sługuje – po ustaniu m ałżeństwa – każdemu z byłych małżonków, jeśli choć je-
den z nich nadal włada nieruchomością, a nie nastąpił jeszcze podział majątku 
wspólnego.

wyrokSN z23października1975 r., IIICRN 261/75, OSNCP1976/9, poz.202; OSPiKA1977/11–12, 
 poz. 191 z glosą M. Wilke; NP 1978/11–12, s. 1694 z omówieniem J.S. Piątowskiego, Przegląd 
orzecznictwa; NP 1979/2, s. 79 z omówieniem Z. Radwańskiego i J. Panowicz-Lipskiej, Przegląd 
orzecznictwa

W razie zaistnienia ważnych powodów do ograniczenia podziału majątku 
wspólnego do części tego majątku (art. 1038 k.c. w związku z art. 46 k.r.o.) roz-
strzygnięcie w tym przedmiocie sąd może zamieścić jedynie w orzeczeniu działo-
wym kończącym postępowanie w sprawie.

uchwała SN z 22 września 1977 r., III CZP 72/77, OSNCP 1978/4, poz. 65

W sytuacji gdy po rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód, wchodzące w skład 
majątku objętego wspólnością majątkową spółdzielcze lokatorskie prawo do loka-
lu mieszkalnego, zostało przekształcone na własnościowe prawo do lokalu na żą-
danie jednego z rozwiedzionych małżonków bez zgody drugiego małżonka, albo 
bez potwierdzenia przez niego dokonanego przekształcenia, a w postępowaniu 
o podział majątku wspólnego spółdzielcze prawo do lokalu przypadnie w całości 
pierwszemu z nich, wartość tego prawa w stosunku do sumy wkładu mieszka-
niowego może być, dla celów związanych z ustaleniem należnej drugiemu z nich 
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spłaty, odpowiednio podwyższona przy uwzględnieniu całokształtu występują-
cych w sprawie okoliczności faktycznych.

uchwała SN z 11 lipca 1983 r., III CZP 28/83, OSNCP 1984/2–3, p oz. 25; OSPiKA 1984/3, poz. 50; 
OSNPG 1983  /12, poz. 42; POiPPS 1983, poz. 29 z komentarzem S. Rudnickiego; POiPPS 1984, 
poz. 31 z notą K.P.

Zgodnie z art. 211 zdanie pierwsze k.c. każdy z małżonków może żądać, żeby 
zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział polegający na przyznaniu każ-
demu z nich, w miejsce ich wspólnego dotychczas lokalu mieszkalnego, innego 
odpowiednio mniejszego lokalu. Natomiast żaden przepis, w tym i art. 211 zda-
nie pierwsze k.c. nie wymaga, żeby oboje małżonkowie musieli żądać zniesienia 
współwłasności przez taki podział. Stąd wydaniu postanowienia uwzględniają-
cego przytoczone żądanie nie stoi na przeszkodzie okoliczność, że drugi z mał-
żonków nie wyraża zgody na ten podział. O sposobie zniesienia współwłasności 
(art. 42 i 46 k.r.o. w związku z art. 1035 oraz art. 212 § 2 i art. 211 k.c.) sąd rozstrzyga 
w sprawie o podział majątku wspólnego. Z chwilą wszczęcia postępowania o po-
dział tego majątku nie jest dopuszczalne odrębne postępowanie co do sposobu 
zniesienia współwłasności (art. 567 § 3 w związku z art. 688 i 618 § 2 k.p.c.).

postanowienie SN z 17 stycznia 1984 r., II CR 432/83, OSNCP 1984/8, poz. 144; POiPPS 1984, 
poz. 33 z komentarzem J. Ignatowicza; PiP 1986/1, s. 96 z omówieniem W. Siedleckiego, Przegląd 
orzecznictwa; Probl.Praw. 1990/6, s. 29 z omówieniem K. Krzekotowskiej, Przegląd orzecznictwa

[1]W myśl art. 1046 k.c. w związku z art. 46 k.r.o. po dokonaniu podziału ma-
jątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej uczestnicy tego 
postępowania są wzajemnie zobowiązani do rękojmi za wady fi zyczne i prawne 
przyznanych im w toku podziału przedmiotów według przepisów o rękojmi przy 
sprzedaży.

postanowienie SN z 10 kwietnia 1984 r., III CRN 51/84, niepubl.

Suma pieniężna, odpowiadająca wkładowi mieszkaniowemu, który w chwili 
podziału obowiązany byłby wnieść członek spółdzielni ubiegający się o przydział 
nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego tej samej wielkości i o zbliżonym 
wyposażeniu, wyznacza w toku postępowania o podział majątku wspólnego po 
ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami równowartość lokatorskie-
go prawa do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej również w sytuacji, gdy pier-
wotny (z daty przydziału tego prawa) wkład mieszkaniowy pochodził w całości 
z majątku odrębnego małżonka, któremu sąd przyznaje lokatorskie prawo do 
lokalu; wpłata ta bowiem stanowiła nakład z majątku odrębnego małżonka na 
majątek wspólny. Nakład z majątku odrębnego małżonka na majątek wspólny 
odpowiada – w wypadku zwaloryzowania w czasie trwania wspólności majątko-
wej wkładu mieszkaniowego przez spółdzielnię – sumie pieniężnej zaliczonej na 
wkład mieszkaniowy.

uchwała SN z 9 stycznia 1986 r., III CZP 71/85, OSNCP 1986/12, poz. 196; POiPPS 1986, poz. 45 
z komentarzem J. Ignatowicza

Pominięcie w postanowieniu o podzi ale majątku wspólnego małżonków wie-
rzytelności z tytułu nakładów poczynionych z tego majątku – w czasie trwania 
wspólności majątkowej – na nieruchomość stanowiącą własność osoby trzeciej 



Odpowiednie stosowanie przepisów o wspólności majątku… Art. 46

292

nie pozbawia żadnego z małżonków (byłych małżonków) możliwości dochodze-
nia połowy tej wierzytelności.

uchwała SN z 13 lutego 1987 r., III CZP 3/87, OSNCP 1988/2–3, poz. 34; Pal. 1989/3, s. 115 
z glosą Dalki

Małżonek, który ze swym współmałżonkiem wybudował dom ze środków 
pochodzących z majątku wspólnego na gruncie stanowiącym odrębny majątek 
współmałżonka, nie może w czasie trwania wspólności ustawowej żądać na pod-
stawie art. 231 § 1 k.c. przeniesienia prawa do tego gruntu na rzecz obojga mał-
żonków na prawach wspólności ustawowej.

uchwała SN z 3 marca 1987 r., III CZP 7/87, niepubl.

[2] Niedokonanie podziału majątku wspólnego nie stanowi przeszkody do docho-
dzenia przez każdego z byłych małżonków przeciwko osobie trzeciej roszczenia 
o wykup działki gruntu zabudowanego przez nich w czasie trwania małżeństwa 
ze środków stanowiących majątek wspólny. Uprawnienia tego nie wyłącza nega-
tywne w tej kwestii stanowisko jednego z byłych małżonków.

uchwała składu 7 sędziów SN – zasada prawna – z 8 listopada 1989 r., III CZP 68/89, 
OSNCP 1990/6, poz. 70; OSP 1990/11–12, poz. 364; OSNPG 1990/7–9, poz. 17; BSN 1989/11, 
s. 7; Pal. 1991/5–7, s. 63 z glosą A. Zielińskiego; Probl.Praw. 1990/10–12, s. 139 z omówieniem 
P. Wiśniewskiego, Przegląd orzecznictwa; PS 1992/10, s. 81 z o mówieniem S. Dmowskiego, Prze-
gląd orzecznictwa

[2] R ozporządzenie – po ustaniu wspólności ustawowej – przez jednego z mał-
żonków, bez  zgody drugiego małżonka, udziałem w przedmiocie, który był ob-
jęty wspólnością  ustawową, jest bezskuteczne o tyle, o ile narusza uprawnienia 
drugiego małżonka wynikające z przepisów o podziale wspólnego majątku mał-
żonków. O bezskuteczności takiego rozporządzenia rozstrzyga sąd w toczącym 
się postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątko-
wej między małżonkami.

uchwała SN z 28 lipca 1993 r., III CZP 95/93, OSNCP 1994/2, poz. 30; OSP 1994/9, poz. 168 
z glosą M. Dyoniaka; MoP 1994/3, s. 83; BSN 1993/7, s. 13; PS 1997/3, s. 98 z omówieniem 
S. Dmowskiego, Przegląd orzecznictwa

Po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej każdy ze współmałżonków 
może samodzielnie dochodzić przypadającej mu części wierzytelności, jeżeli 
świadczenie dłużnika ma charakter podzielny. Jeżeli świadczenie jest niepodziel-
ne, każdy z małżonków może dochodzić wierzytelności stanowiącej przedmiot 
wspólności tylko wtedy, gdy realizuje czynność zachowawczą w rozumieniu 
art. 209 k.c.

wyrok SN z 9 września 1999 r., II CKN 460/98, OSNC 2000/3, poz. 55; MoP 2000/2, s. 100; 
BSN 1999/11, s. 11; PS 2001/9, s. 114 z omówieniem S. Dmowskiego, Przegląd orzecznictwa

[2]Wierzyciel jednego z małżonków po ustaniu wspólności majątkowej małżeń-
skiej może prowadzić egzekucję z udziału tego małżonka we własności nierucho-
mości wchodzącej poprzednio w skład majątku wspólnego.

uchwała SN z 17 kwietnia 2015 r. , III CZP 9/15, OSNC 2016/4, poz. 41; BSN 2015/4, s. 6; 
IC 2015/5, s. 4; NPN 2015/2, s. 108; Rej. 2015/6, s. 151; PPE 2017/7, s. 89 z glosą M. Kaczmarzy-
ka; AIS 2017/1, s. 15 z glosą P. Wrony, Zajęcie udziału we współwłasności nieruchomości wcho-
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dzącej w skład majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej. 
Uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z 17 kwietnia 2015 r. (III CZP 9/15) (w:) Usus magister est 
optimus. Rozprawy prawnicze ofi arowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, red. B. Jelonek-Jar-
co, R. Kos, J. Zawadzka. Warszawa 2016, s. 123 z omówieniem M. Kućki; Studia i Analizy Sądu 
Najwyższego. Przegląd orzecznictwa, red. J. Kosonoga, Warszawa 2016, s. 110 z omówieniem 
E. Holewińskiej-Łapińskiej; Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Przegląd orzecznictwa, red. J. Ko-
sonoga, Warszawa 2016, s. 212 z omówieniem G. Jędrejka

1. Prawo do dywidendy nie przysługuje po dacie skutecznego zbycia udziałów 
spółki w stosunku do małżonka, który dokonał zbycia udziałów wbrew woli dru-
giego współmałżonka również w stosunku do nowego nabywcy, jak też spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Skuteczne zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 
przez małżonka daje jedynie możliwość dochodzenia uznania za współupraw-
nionego do zbytych udziałów przez współmałżonka od nowego nabywcy i od 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

postanowienie SN z 12 stycznia 2018 r., II CSK 220/17, Pal. 2019/4, s. 98 z glosą M. Kułaka; 
PS 2020/7–8, s. 113 z omówieniem K. Wosiaka, Rozporządzenie udziałami w spółce z o.o. sta-
nowiącymi przedmiot wspólności – uwagi na tle postanowień Sądu Najwyższego z 12.01.2018 r. 
II CSK 220/17 oraz z 8.05.2019 r. V CSK 109/18

[1]Dokonując podziału majątku, który był objęty wspólnością ustawową, sąd mo-
że przyznać należące do tego majątku udziały w spółce z ograniczoną odpowie-
dzialnością byłemu małżonkowi niebędącemu wspólnikiem tylko za jego zgodą.

postanowienie SN z 16 marca 2018 r., IV CSK 105/17, OSNC-ZD 2019/A, poz. 12; BSN 2018/10, 
s. 9; NPN 2018/3, s. 96; R.Pr. ZN 2018/4, s. 157; ROiPPSoPSH 2020, poz. 14 z komentarzem 
J. Gajdy

[1]1. Artykuł 45 k.r.o. nie obejmuje roszczeń o zwrot nakładów dokonanych z ma-
jątku osobistego jednego z małżonków na majątek osobisty drugiego z małżon-
ków; podlegają one rozpoznaniu w postępowaniu procesowym (art. 13 § 1 k.p.c.).

2. Nakłady z majątku odrębnego (osobistego) małżonków na majątek odręb-
ny (osobisty) drugiego można w postępowaniu o podział majątku wspólnego 
rozliczyć wyjątkowo,  tj. wtedy, gdy rozliczenie dotyczy nakładów na obiekt bu-
dowlany, dokonanych zarówno z majątku wspólnego, jak i majątku osobistego, 
a dokonanie tego rozliczenia w odrębnym postępowaniu jest niecelowe.

postanowienie SN z 24 lipca 2020 r., I CSK 106/20, niepubl.

Okoliczność, że nieruchomość należąca do majątku wspólnego jest wyko-
rzystywana przez jednego z małżonków do indywidualnej działalności go-
spodarczej, nie przesądza konieczności przyznania jej – przy podziale majątku 
wspólnego – na jego wyłączną własność.

postanowienie SN z 29 października 2020 r., V CSK 573/18, niepubl.

1. Wyzbycie się przez jednego z małżonków, bez zgody drugiego, składnika 
majątku wspólnego w okresie trwania wspólności majątkowej może uzasadniac 
zgłoszenie w toku postępowania o podział majątku wspólnego żądania rozlicze-
nia powstałej szkody na zasadach analogicznych jak żądanie zwrotu wydatków 
z majątku wspólnego na majątek osobisty (art. 567 § 1 k.p.c.).
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2. Niedopuszczalne jest przyznanie „prawa własności nakładów” poniesio-
nych na nieruchomość stanowiącą własność osoby trzeciej; przedmiotem podzia-
łu między małżonkami z tytułu nakładów może być jedynie wierzytelność.

postanowienie SN z 22 stycznia 2021 r., III CSKP 24/21, niepubl.

Małżonek pozbawiony przez drugiego małżonka możliwości korzystania 
ze składników majątku wspólnego może w sprawie o jego podział po ustaniu 
wspólności majątkowej dochodzić roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie 
z tych składników przez drugiego małżonka ponad przysługujący mu udział, je-
żeli przejawiał wolę korzystania z nich w czasie trwania wspólności (art. 46 k.r.o. 
w związku z art. 1035 oraz art. 206, 224 § 1 i art. 225 k.c.). W szczególnych okolicz-
nościach wynagrodzenie to może być obniżone na podstawie art. 5 k.c.

postanowienie SN z 5 marca 2021 r., IV CSKP 30/21, BSN 2021/6, s. 6

W sprawie o podział majątku wspólnego dopuszczalne jest zastosowanie 
art. 231 § 1 k.c.

postanowienie SN z 27 maja 2021 r., I CSKP 120/21, niepubl.
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kacz, A. Wedeł-Domaradzka, Bydgoszcz 2017, s. 127

Zdanikowski Paweł, Podział udziałów w spółce z o.o. po ustaniu wspólności ustawowej 
małżeńskiej, PPH 2019/4, s. 35

ROZDZIAŁ II
UMOWNE USTROJE MAJĄTKOWE

ODDZIAŁ 1
PRZEPISY OGÓLNE

 Art. 47.   [ Umowa majątkowa małżeńska]

§ 1. Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu nota-
rialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić 
rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem do-
robków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie mał-
żeństwa.

§ 2. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. 
W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między mał-
żonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej.
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ORZECZNICTWO 
PIŚMIENNICTWO

Książka zawiera orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 1920–2021 oraz piśmiennictwo z lat 1872–2021, 
dotyczące artykułów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego lub zachowujące ścisły związek z jego 
przepisami. 

Na publikację składa się część bogatych zbiorów bibliograficznych autora, obejmujących prawie 
100 000 pozycji. Liczy ona ok. 2000 orzeczeń przypisanych do poszczególnych artykułów Kodeksu 
oraz ok. 3500 pozycji piśmiennictwa. W zbiorze umieszczono wszystkie orzeczenia opublikowane 
– ze wskazaniem opracowanych do nich glos, notek, omówień lub komentarzy – niepublikowane na-
tomiast tylko te, które autor uznał za ważne, istotne lub z innych powodów warte upowszechnienia. 

Czytelnik zmagający się z jakimś problemem prawnym lub odczuwający niedostatek wiedzy może 
sięgnąć do wykazów orzecznictwa i piśmiennictwa umieszczonych pod określonym artykułem 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – znajdzie tam z łatwością wszystkie orzeczenia dotyczące 
tego artykułu lub kwestii prawnej w tym artykule unormowanej. Znaczenie poszczególnych orze-
czeń zostało zaznaczone przez autora stosownymi piktogramami. Walorem zbioru jest także 
pełny wykaz piśmiennictwa, publikowanego – ze względu na wielowarstwowy charakter prawa 
rodzinnego i opiekuńczego – nie tylko w czasopismach i pracach prawniczych, lecz także wyzna-
niowych, medycznych, pedagogicznych oraz z dziedziny psychologii.

Dzieło – będące owocem ponad 40-letniej bibliograficznej działalności autora – zostało sporzą-
dzone z nadzwyczajną, niespotykaną już dzisiaj skrupulatnością i rzetelnością. 

Stanowi kontynuację cyklu „GUDI-LEX”, rozpoczętego w 2018 r. zbiorem orzecznictwa i piśmien-
nictwa do Kodeksu cywilnego (4 tomy, 5 woluminów) i Kodeksu postępowania cywilnego (5 tomów).

Jacek Gudowski – sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, przez 30 lat orzekający w Izbie 
Cywilnej; do 2015 r. członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego; autor wielu cenionych 
na rynku publikacji z dziedziny prawa cywilnego oraz ustroju sądów – komentarzy, opracowań 
systemowych, artykułów i przeglądów orzecznictwa. Zgromadził bogaty zbiór zapisów biblio-
graficznych dotyczących prawa cywilnego, obejmujących XIX, XX i XXI wiek. W 2017 r. udzielił 
Krzysztofowi Sobczakowi obszernego wywiadu, który ukazał się w książce Państwo prawa to 
niezależne sądy (Warszawa 2018).
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