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Anita Lutkiewicz-Rucińska
Uniwersytet Gdański

DEFINICJA WYKONYWANIA ZARZĄDU  
MAJĄTKIEM WSPÓLNYM MAŁŻONKÓW  

A CZYNNOŚĆ PRAWNA PROWADZĄCA DO NABYCIA 
PRZEDMIOTU MAJĄTKOWEGO DO TEGO MAJĄTKU

Streszczenie

W artykule została poddana analizie treść art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. stanowiące-
go, iż „Wykonywanie zarządu obejmuje czynności, które dotyczą przedmiotów majątko-
wych należących do majątku wspólnego, w tym czynności zmierzające do zachowania 
tego majątku”. Przepis ten wywołuje w nauce poważne wątpliwości interpretacyjne, 
w szczególności co do tego, czy przewiduje definicję ustawową, a jeżeli tak, to czy 
definicja ta ma charakter wyczerpujący. Problematyczne jest także, czy powyższy prze-
pis obejmuje czynności prawne prowadzące do nabycia przedmiotów majątkowych do 
majątku wspólnego małżonków. Według stanowiska autorki przepis art. 36 § 2 zd. dru-
gie k.r.o. zawiera definicję ustawową, definicja ta jest wyczerpująca, a jej zakres co do 
zasady nie obejmuje czynności prawnych prowadzących do nabycia przedmiotów mająt-
kowych do majątku wspólnego małżonków. Zdaniem autorki, zamiarem ustawodawcy 
wprowadzającego powyższą definicję nie było skonstruowanie jej w taki sposób, aby 
nie obejmowała ona czynności prawnych prowadzących do nabycia przedmiotów ma-
jątkowych do tego majątku. Z tego powodu do tej kategorii czynności dopuszczalne jest 
stosowanie przepisów o zarządzie majątkiem wspólnym małżonków w drodze analogii. 

Słowa kluczowe: definicja, majątek wspólny małżonków, nabycie, zarząd
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Uwagi wstępne

Po nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ustawą z 17 czerwca 
2004 r.1 w literaturze pojawiła się różnica stanowisk co do tego, czy dokona-
na przez małżonka czynność prawna prowadząca do nabycia przedmiotu ma-
jątkowego do majątku wspólnego małżonków stanowi czynność zarządu tym 
majątkiem. Źródłem powyższej rozbieżności jest treść zdania drugiego art. 36 
§ 2 k.r.o., zgodnie z którym: „Wykonywanie zarządu obejmuje czynności, które 
dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, w tym 
czynności zmierzające do zachowania tego majątku”. Z powołanego przepisu 
wydaje się wynikać, że czynnością zarządu majątkiem wspólnym nie jest czyn-
ność prawna prowadząca do nabycia przedmiotu majątkowego do tego majątku. 
Wątpliwości w kwestii, czy ustawodawca kwalifikuje wskazaną wyżej kategorię 
czynności jako czynności zarządu majątkiem wspólnym małżonków, pogłębia 
treść art. 37 § 1 k.r.o., w którym wśród czynności prawnych, do których dokona-
nia jest potrzebna zgoda drugiego małżonka, wymieniono między innymi czyn-
ności prawne prowadzące do odpłatnego nabycia wskazanych w tym przepisie 
przedmiotów majątkowych. 

Odpowiedź na pytanie, czy czynności prawne prowadzące do nabycia 
przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego małżonków są czynnościami 
zarządu ich majątkiem wspólnym, ma istotne znaczenie zarówno dla samych 
małżonków, jak i dla wchodzących z nimi w stosunki prawne osób trzecich. 
Uznanie tego rodzaju czynności za czynności zarządu majątkiem wspólnym 
oznacza bowiem, że do omawianej kategorii czynności znajduje zastosowa-
nie nałożony na każdego z małżonków obowiązek współdziałania w zarządzie 
ich majątkiem wspólnym (art. 36 § 1 k.r.o.). Oznacza to także, iż ustawodawca 
przewidział możliwość zgłaszania przez małżonka sprzeciwu wobec zamierzo-
nych przez drugiego małżonka czynności prawnych prowadzących do nabycia 
przedmiotów majątkowych do tego majątku (art. 361 § 1 k.r.o.) oraz że pozba-
wienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym pozbawia go 
uprawnienia do ich dokonywania (art. 40 k.r.o.)2. Mając na uwadze powyższe, 

1 Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz 
niektórych innych ustaw, Dz.U. 2004, nr 162, poz. 1691. 

2 Należy jednak podkreślić, iż praktyczne zastosowanie instytucji przewidzianej w art. 40 
k.r.o. wydaje się być niewielkie. Na okoliczność, iż przepis ten jest rzadko stosowany, wskazy-
wał ostatnio w literaturze K. Gołębiowski (Zarząd majątkiem wspólnym małżonków, Warszawa 
2012, s. 571). Tezę tę potwierdzają wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przez autorkę 



125Definicja wykonywania zarządu majątkiem wspólnym...

w niniejszym opracowaniu podjęto próbę analizy, czy czynność prawna prowa-
dząca do nabycia przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego małżonków 
stanowi w świetle przepisu art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. czynność zarządu tym 
majątkiem, wraz z ustosunkowaniem się do poglądów przedstawionych na ten 
temat w nauce. 

Artykuł 36 § 2 zd. drugie k.r.o. jako przepis zawierający definicję ustawową

Przed przejściem do zasadniczych rozważań warto odnieść się do wyra-
żonego w nauce poglądu, zgodnie z którym art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. w ogóle 
nie przewiduje definicji ustawowej. W myśl tego stanowiska, reprezentowanego 
w szczególności przez K. Gołębiowskiego, w przywołanym przepisie ustawo-
dawca nie sformułował definicji zarządu majątkiem wspólnym małżonków. Zda-
niem tego autora przepis ten w ogóle nie ma charakteru definicyjnego3. Uzasad-
niając powyższą tezę, K. Gołębiowski zwraca uwagę na występujące w art. 36 
§ 2 zd. drugie k.r.o. słowo „obejmuje”, sugerujące, że przepis ten ma charakter 
otwarty i wymienia jedynie przykłady czynności zarządu majątkiem wspólnym 
małżonków. W ocenie autora, nawet w razie uznania, że wypowiedź ustawo-
dawcy ma w tym przypadku charakter zamknięty, omawiany przepis nie ma 
praktycznego znaczenia ze względu na ogólnikowość jego treści oraz fakt, że 
ustawodawca potwierdza w nim kwestię uznawaną za oczywistą i niekwestiono-
waną także przed jego wprowadzeniem4. 

w Sądzie Rejonowym w Sopocie oraz w Gdyni (należy oczywiście zaznaczyć, że badania akt 
przeprowadzone jedynie w dwóch sądach nie pozwalają na sformułowanie kategorycznych wnio-
sków). Z przeprowadzonych badań wynika, że w latach 2000–2010 do Sądu Rejonowego w Sopo-
cie nie wpłynął ani jeden wniosek, którego podstawę prawną stanowiłby art. 40 k.r.o., natomiast 
do Sądu Rejonowego w Gdyni wpłynęło dziesięć takich wniosków, przy czym w siedmiu z nich 
małżonek wnosił o pozbawienie drugiego małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspól-
nym, natomiast w trzech – o zastosowanie obu środków przewidzianych w powyższej regulacji. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania, sąd w jednym przypadku orzekł o pozbawieniu 
małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym, w dwóch przypadkach wniosek oddalił, 
a w pozostałych postępowanie w sprawie umorzył (co w większości tych spraw wiązało się z cof-
nięciem wniosku przez wnioskodawcę).

3 K. Gołębiowski, Zarząd majątkiem..., s. 145–147; podobnie P. Bodył-Szymala, M. Woj-
cieszak, Ustawowy ustrój majątkowy po nowelizacji k.r.o. z perspektywy stosunków prawnych 
z udziałem banków (cz. II), „Prawo Bankowe” 2005, nr 10 (98), s. 31–32.

4 K. Gołębiowski, Zarząd majątkiem…, s. 145–147; podobnie P. Bodył-Szymala, M. Woj-
cieszak, Ustawowy ustrój…, s. 31–32.
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Przedstawioną wyżej tezę oraz towarzyszącą jej argumentację trudno 
uznać za przekonującą. Po pierwsze, ogólnikowość nie pozbawia danej wypo-
wiedzi charakteru definicji; można by mieć najwyżej zastrzeżenia co do spo-
sobu jej sformułowania. Po drugie, nawet gdyby treść przepisu przewidzianego 
w art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. stanowiła powtórzenie tego, co jeszcze przed jego 
wprowadzeniem było uznawane za zarząd majątkiem wspólnym małżonków, nie 
oznaczałoby to, iż w przepisie tym nie mamy do czynienia z definicją. W na-
uce, obok tak zwanych definicji projektujących, to jest ustalających znaczenie 
danego słowa na przyszłość, wyróżnia się bowiem także tak zwane definicje 
sprawozdawcze, to jest wskazujące na znaczenie, jakie wyraz definiowany już 
ma w danym języku5. Po trzecie, jakkolwiek należy zgodzić się z uwagą, że 
z występującego w omawianym przepisie słowa „obejmuje” wydaje się wyni-
kać, że w jego treści ustawodawca wymienił jedynie przykłady czynności zarzą-
du majątkiem wspólnym małżonków, to nieprawidłowy jest wniosek, że z tego 
powodu przepis ten nie mógłby być uznany za definicję. Zgodnie z przyjętym 
w nauce poglądem, definicja może ograniczać się do podania przykładów de-
finiowanego pojęcia6; kwestia ta zostanie rozwinięta w dalszych rozważaniach. 
Po czwarte, w uzasadnieniu projektu ustawy, która wprowadziła przepis art. 36 
§ 2 zd. drugie k.r.o. w jego obecnym brzmieniu, wyraźnie stwierdzono, że prze-
pis ten przewiduje definicję ustawową czynności zarządu majątkiem wspólnym 
małżonków7. Wprawdzie przywołane uzasadnienie projektu ustawy wskazuje 
bezpośrednio na intencję projektodawcy, a nie ustawodawcy, dostarcza jednak 
istotnego argumentu przemawiającego za tezą, że zgodnie z wolą ustawodawcy 
przepis zawarty w zdaniu drugim art. 36 § 2 k.r.o. ma charakter definicyjny8.

5 Zob. w szczególności: W. Patryas, Definiowanie pojęć prawnych, Poznań 1997, s. 116–
119; Z. Ziembiński, Logika praktyczna, wyd. 25, Warszawa 2002, s. 45–48; S. Lewandowski, 
H. Machińska, w: Logika dla prawników, red. A. Malinowski, wyd. 5, Warszawa 2009, s. 63–65.

6 Tak np. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, wyd. 1, Warszawa 
2002, s. 199–200; A. Malinowski, Redagowanie tekstu prawnego. Wybrane wskazania logiczno-
-językowe, wyd. 1, Warszawa 2006, s. 54; S. Lewandowski, H. Machińska, w: Logika dla praw-
ników…, s. 68; O. Nawrot, Wprowadzenie do logiki dla prawników, wyd. 2, Warszawa 2012, 
s. 86–87. Jedynie niektórzy autorzy tego rodzaju wypowiedziom odmawiają charakteru definicji, 
określając je jako „namiastki” definicji lub jako pseudodefinicje – tak np. W. Wolter, M. Lipczyń-
ska, Elementy logiki. Wykład dla prawników, wyd. 1, Warszawa–Wrocław 1973, s. 54.

7 Rządowy projekt ustawy o zmianie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „Kwartalnik Pra-
wa Prywatnego” 2003, z. 3, s. 701.

8 Na temat korzystania w procesie wykładni z tzw. materiałów przygotowawczych zob. 
w szczególności uwagi L. Morawskiego wraz z powoływanym przez autora orzecznictwem – 
L. Morawski, Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz, Toruń 2002, s. 277–279.
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Biorąc pod uwagę przedstawione argumenty, należy opowiedzieć się za do-
minującym w nauce poglądem, zgodnie z którym przepis art. 36 § 2 zd. drugie 
k.r.o. jest przepisem zawierającym definicję ustawową9. W celu usunięcia ewen-
tualnych niejasności, warto w tym miejscu odnieść się do kwestii, jakie pojęcie 
zostało w powyższym przepisie zdefiniowane. Zgodnie z jego treścią, przepis 
art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. określa definicję wykonywania zarządu majątkiem 
wspólnym małżonków, jakkolwiek w uzasadnieniu projektu ustawy nowelizu-
jącej k.r.o. niezbyt ściśle stwierdzono, że w omawianej regulacji zawarta jest 
definicja czynności zarządu majątkiem wspólnym. Również w literaturze, od-
rywając się od dosłownego brzmienia omawianego przepisu, wskazuje się, iż 
przewiduje on definicję czynności zarządu majątkiem wspólnym10 lub definicję 
zarządu majątkiem wspólnym małżonków11, przy czym w wypowiedziach nie-
których autorów wskazane wyżej przedmioty definicji zawartej w art. 36 § 2 
zd. drugie k.r.o. przywoływane są zamiennie12. Inne stanowisko na omawiany 
temat zajmuje G. Jędrejek, który pojęciu „wykonywanie zarządu majątkiem 
wspólnym małżonków”, zdefiniowanemu w art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o., przeciw-
stawia szeroko rozumiane pojęcie „zarząd majątkiem wspólnym małżonków”. 
Wykonywanie zarządu, określane przez G. Jędrejka także jako zarządzanie lub 
zarząd w znaczeniu wąskim, odnosi się, jego zdaniem, do poszczególnych skład-
ników majątku wspólnego małżonków, natomiast zarząd w znaczeniu szerokim 
obejmuje czynności dotyczące (bezpośrednio i pośrednio) tego majątku. Roz-
różnienie to autor opiera w szczególności na porównaniu treści zdania pierwsze-
go art. 36 § 2 k.r.o., w którym ustawodawca stwierdza, że każdy z małżonków 

9 Stanowisko takie zajmują w szczególności: J. Strzebinczyk, Nowelizacja przepisów Ko-
deksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie małżeńskiego prawa majątkowego, cz. I, „Rejent” 
2004, nr 8 (160), s. 152; I. Koper, Zmiany małżeńskiego prawa majątkowego (uwagi na tle ustawy 
zmieniającej Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 17 czerwca 2004 r.), w: Ars et usus. Księga pa-
miątkowa ku czci sędziego Stanisława Rudnickiego, Warszawa 2005, s. 174; P. Wójcik, Zarząd 
majątkiem wspólnym małżonków, „Monitor Prawniczy” 2006, nr 1, s. 28; M. Sychowicz, Uwagi 
o zakresie pojęcia zarządu majątkiem wspólnym małżonków, w: Księga jubileuszowa Profesora 
Tadeusza Smyczyńskiego, red. M. Andrzejewski, L. Kociucki, M. Łączkowska, A.N. Schulz, To-
ruń 2008, s. 267; M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11: Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. 
T. Smyczyński, Warszawa 2009, s. 324; J. Ignaczewski, w: Małżeńskie prawo majątkowe, red. 
J. Ignaczewski, wyd. 2, Warszawa 2011, s. 80.

10 Tak np. J. Ignaczewski, w: Małżeńskie prawo majątkowe…, s. 80.
11 Tak w szczególności: J. Strzebinczyk, Nowelizacja przepisów…, s. 152; I. Koper, Zmiany 

małżeńskiego prawa…, s. 174; M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 324.
12 Tak w szczególności: P. Wójcik, Zarząd majątkiem…, s. 28; M. Sychowicz, Uwagi o za-

kresie pojęcia…, s. 268; J. Ignaczewski, w: Małżeńskie prawo majątkowe…, s. 80 i 81.
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może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, z treścią zdania drugiego, 
nieoperującego pojęciem „zarząd majątkiem wspólnym”, lecz pojęciem „wyko-
nywanie zarządu”. Na poparcie swego stanowiska G. Jędrejek przywołuje także 
względy natury funkcjonalnej (to jest potrzebę ochrony interesów współmał-
żonka i ich wspólnych małoletnich dzieci) oraz systemowej (to jest treść art. 37 
§ 1 k.r.o. wymieniającego czynności prowadzące do odpłatnego nabycia wska-
zanych w nim przedmiotów jako wymagające zgody drugiego małżonka), które 
przemawiają w jego ocenie za jak najszerszym rozumieniem pojęcia „zarząd ma-
jątkiem wspólnym małżonków”. W konsekwencji, do czynności zarządu mająt-
kiem wspólnym autor zalicza w szczególności czynności prawne prowadzące do 
nabycia przedmiotów majątkowych do tego majątku oraz poręczenie udzielone 
przez małżonka13. 

Odnosząc się aprobująco do argumentów autora, wykazującego niekorzyst-
ne dla małżonków skutki wąskiego ujmowania pojęcia „zarząd” (w szczególno-
ści niemożność skorzystania z instytucji sprzeciwu), nie widzę jednak, de lege 
lata, możliwości przyjęcia, że w dwóch zdaniach zawartych w art. 36 § 2 k.r.o. 
ustawodawca odniósł się do dwóch różnych znaczeniowo pojęć, którymi miały-
by być zarządzanie i wykonywanie zarządu majątkiem wspólnym małżonków. 
Przeciwnie, jestem zdania, że pojęcia te są przez niego utożsamiane, za czym 
przemawia związek między oboma przywoływanymi wyżej przepisami, prze-
jawiający się na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, chodzi o ich bezpośrednie 
sąsiedztwo, co już samo w sobie daje asumpt do wniosku, iż przepisy te pozosta-
ją ze sobą w związku. Po drugie, wskazując w art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o., jakie 
czynności obejmuje wykonywanie zarządu, ustawodawca nie doprecyzowuje, 
czy chodzi o wykonywanie zarządu majątkiem wspólnym małżonków, czy ja-
kimś innym „obiektem”. Nie powinno jednak budzić wątpliwości, że powyższy 
przepis nawiązuje do treści art. 36 § 2 zd. pierwsze k.r.o., a zatem, iż definiowa-
nym pojęciem jest „wykonywanie zarządu majątkiem wspólnym małżonków”. 
 

13 G. Jędrejek, Zarząd majątkiem wspólnym małżonków, Warszawa 2012, s. 19, 28–45. 
W swoich rozważaniach autor wyraża jednak także pogląd, iż wykluczenie czynności prawnych 
prowadzących do nabycia przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego małżonków z zakre-
su pojęcia „zarząd” tym majątkiem jest wynikiem zawężającej wykładni przepisu art. 36 § 2 
zd. drugie k.r.o., cyt. za tamże, s. 45. W związku z tym nie jest dla mnie całkiem jasne, czy zali-
czenie omawianej kategorii czynności do czynności zarządu majątkiem wspólnym uważa on za 
uzasadnione na gruncie literalnej wykładni powyższego unormowania, czy też czynności te sta-
nowią czynności zarządu majątkiem wspólnym w ramach przyjmowanej przez autora koncepcji 
szerokiego pojęcia „zarząd” tym majątkiem. 
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Wskazany wyżej związek między przywołanymi przepisami przemawia za tezą, 
że przepis przewidziany w art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. stanowi kontynuację myśli 
ustawodawcy wyrażonej w art. 36 § 2 zd. pierwsze k.r.o., a pojęcie „wykonywa-
nie zarządu majątkiem wspólnym małżonków” pokrywa się z pojęciem „zarzą-
dzanie” tym majątkiem. Argumentu na poparcie tej tezy dostarcza także analiza 
powyższych pojęć dokonywana na gruncie języka potocznego, ponieważ słowo 
„zarządzać” oznacza w szczególności „sprawować zarząd”14, czyli inaczej mó-
wiąc, „wykonywać zarząd”. Można zatem stwierdzić, że w art. 36 § 2 zd. drugie 
k.r.o. ustawodawca starał się ująć w ramy definicji ustawowej pojęcie „zarządza-
nie majątkiem wspólnym małżonków”, przy czym, nie zachowując jednolitości 
terminologicznej z przepisem poprzedzającym, pojęcie to określił nie jako „za-
rządzanie”, a jako „wykonywanie zarządu”15. 

Odnosząc się natomiast do wypowiedzi przedstawicieli literatury, wska-
zujących, że art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. przewiduje definicję czynności zarządu 
majątkiem wspólnym lub definicję zarządu tym majątkiem, należy stwierdzić, 
że wypowiedzi te trafnie, chociaż innymi niż czyni to ustawodawca słowami, 
oddają nazwę definiowanego w nim pojęcia. W szczególności można wskazać, 
że słowo „zarząd” oznacza między innymi „zarządzanie czymś”16, a – jak już 
była o tym mowa – w języku polskim wyraz „zarządzanie” należy rozumieć 
jako sprawowanie (wykonywanie) zarządu. Można nadto zauważyć, że sam usta-
wodawca, niejako zachowując konsekwencję w braku przestrzegania terminolo-
gicznej ścisłości, w art. 40 k.r.o. mówi o pozbawieniu małżonka samodzielnego 
zarządu majątkiem wspólnym, co trudno rozumieć inaczej niż jako pozbawienie 
małżonka uprawnienia do samodzielnego zarządzania (wykonywania zarządu) 
tym majątkiem. 

W tym miejscu warto zadać pytanie, jakiego rodzaju definicję skonstru-
ował ustawodawca w art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. Biorąc pod uwagę rodzaje 

14 Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, wyd. 2, Warszawa 1999, t. 2, 
s. 626; podobnie np. Słownik języka polskiego PWN, red. M. Szymczak, wyd. 1, Warszawa 1999, 
t. 3, s. 893.

15 Na marginesie warto podkreślić, że – jak zwraca się uwagę w nauce – jeżeli pojęciem 
definiowanym jest nazwa czynności, ustawodawca nie definiuje czasownika, lecz tzw. derywat 
odczasownikowy, tj. rzeczownik będący nazwą tej czynności – A. Malinowski, Redagowanie 
tekstu…, s. 47. Powyższym zabiegiem legislacyjnym ustawodawca posłużył się także w art. 36 
§ 2 zd. drugie k.r.o.

16 Tak np. Słownik współczesnego języka…, s. 626; Słownik języka polskiego…, s. 892.
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definicji wyróżniane w nauce ze względu na ich budowę17, należy stwierdzić, 
że definicja zawarta w przepisie art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. należy do kategorii 
definicji równościowych, a więc takich, które są zbudowane z trzech elementów: 
nazwy definiowanej (definiendum), zwrotu oznaczającego relację równościową 
(łącznik definicyjny) oraz części wyjaśniającej definiowaną nazwę (definiens). 
W omawianym przypadku definiendum stanowi wyrażenie „wykonywanie za-
rządu”, łącznikiem jest słowo „obejmuje”, natomiast pozostała część omawiane-
go przepisu stanowi definiens. Użycie w omawianym przepisie łącznika „obej-
muje” należy uznać za niefortunne, ponieważ wywołuje wątpliwości co do tego, 
jaki rodzaj definicji równościowej skonstruował w nim ustawodawca i, w konse-
kwencji, jak należy rozumieć definiowane pojęcie. Wątpliwości te wynikają stąd, 
że wyraz „obejmuje” nie oznacza, iż definiendum i definiens pozostają w relacji 
zamienności zakresowej, a więc nie oznacza, że zakres definiensa pokrywa się 
z zakresem definiendum. Jak już sygnalizowano wyżej, z posłużenia się przez 
ustawodawcę powyższym łącznikiem wynika jedynie to, że „czynności, które 
dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, w tym 
czynności zmierzające do zachowania tego majątku” mieszczą się w zakresie na-
zwy definiowanej, którą jest „wykonywanie zarządu”. Natomiast nie przesądza 
o tym, czy przez „wykonywanie zarządu” należy rozumieć tylko takie czynno-
ści, które zostały wskazane w zdaniu drugim art. 36 § 2 k.r.o. Za tezą, iż żadne 
inne czynności nie stanowią wykonywania zarządu majątkiem wspólnym mał-
żonków przemawia wprawdzie wnioskowanie a contrario z treści przywołanego 
wyżej przepisu, jednakże – jak zwraca się uwagę w nauce – tą metodą ustalania 
znaczenia normy prawnej należy posługiwać się ze szczególną ostrożnością18. 
Dlatego, biorąc pod uwagę budowę analizowanego przepisu, można przedstawić 
jego dwie wykluczające się interpretacje. 

17 Na ten temat zob. w szczególności: M. Zieliński, Wykładnia prawa…, s. 195–201; 
Z. Ziembiński, Logika praktyczna…, s. 48–52; A. Malinowski, Polski język prawny. Wybrane za-
gadnienia, Warszawa 2006, s. 166–181; tenże, Redagowanie tekstu…, s. 48–60; S. Lewandowski, 
H. Machińska, w: Logika dla prawników…, s. 62–69.

18 Tak np. S. Grzybowski, w: System prawa cywilnego, t. 1: Część ogólna, red. S. Grzy-
bowski, wyd. 2, Ossolineum 1985, s. 160–161; Z. Radwański, M. Zieliński, w: System prawa 
prywatnego, t. 1: Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2007, s. 438. Nadto, 
jak podkreśla M. Morawski, wnioskowanie a contrario „jest zasadniczo dopuszczalne w tych 
przypadkach, gdy dana regulacja ma charakter zamknięty i wyczerpujący”, cyt. za: L. Morawski, 
Zasady wykładni prawa, wyd. 1, Toruń 2006, s. 217. Jak o tym była mowa wyżej, treść art. 36 § 2 
zd. drugie k.r.o. nasuwa wątpliwości, czy jest to przepis o takim właśnie charakterze.
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Przyjmując pierwszą z nich, można twierdzić, iż w art. 36 § 2 zd. drugie 
k.r.o. została sformułowana definicja równościowa klasyczna, a więc taka, która 
składa się z określenia rodzaju (genus) i różnicy gatunkowej (differentia speci-
fica)19. Wyraz „czynności” stanowi tu określenie rodzaju, a różnica gatunkowa 
oddana jest słowami, „które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do 
majątku wspólnego”. Z kolei słowa: „w tym czynności zmierzające do zachowa-
nia tego majątku” są uzupełnieniem powyższej definicji klasycznej o definicję 
nieklasyczną (zwaną też w nauce zakresową), to jest taką, w której jej twórca 
posługuje się wyliczeniem elementów pokrywających się z zakresem definien-
dum. Wyliczenie stosowane w definicjach zakresowych powinno być kompletne; 
w nauce wyróżnia się jednak także definicje zakresowe cząstkowe (określane 
też niekiedy w literaturze jako definicje niepełne), których istotą jest to, że wy-
mieniają tylko niektóre elementy zakresu definiowanego pojęcia20, przy czym 
może być to nawet jeden element21. W omawianym przypadku mielibyśmy do 
czynienia właśnie z definicją cząstkową, ponieważ wyliczenie zawarte w art. 36 
§ 2 zd. drugie in fine k.r.o. ma charakter przykładowy (świadczy o tym użycie 
wyrażenia „w tym”)22. 

Jeżeli wniosek, iż analizowana definicja wykonywania zarządu majątkiem 
wspólnym małżonków stanowi definicję równościową klasyczną (uzupełnio-
ną o definicję nieklasyczną cząstkową) jest prawidłowy, to – przynajmniej na 
gruncie wykładni językowej przepisu art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. – żadne inne 
czynności, oprócz tych, które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do 
majątku wspólnego małżonków, nie stanowią wykonywania zarządu tym mająt-
kiem. Zabieg legislacyjny polegający na użyciu w powyższym przepisie słowa 

19 Na temat definicji równościowej klasycznej zob. np. M. Zieliński, Wykładnia prawa…, 
s. 196–198; A. Malinowski, Redagowanie tekstu…, s. 49–52; O. Nawrot, Wprowadzenie do logi-
ki…, s. 82–83.

20 Zob. np. M. Zieliński, Wykładnia prawa…, s. 199–200; A. Malinowski, Redagowanie 
tekstu…, s. 53–54; S. Lewandowski, H. Machińska, w: Logika dla prawników…, s. 68. Pojęciem 
definicji zakresowej operuje także ustawodawca w § 153 ust. 3 Zasad techniki prawodawczej (za-
łącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad 
techniki prawodawczej”, Dz.U. 2002, nr 100, poz. 908).

21 Podkreśla to A. Malinowski, Redagowanie tekstu…, s. 54; zob. też M. Zieliński, Wykład-
nia prawa…, s. 199–200.

22 Jak wskazuje A. Malinowski, uzupełnianie definicji równościowej klasycznej o definicję 
zakresową mającą postać definicji cząstkowej jest zabiegiem często stosowanym przez ustawo-
dawcę – A. Malinowski, Redagowanie tekstu…, s. 53; zob. też M. Zieliński, Wykładnia prawa…, 
s. 199.
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„obejmuje” należałoby wówczas uznać za nieoddający precyzyjnie intencji usta-
wodawcy. Budując definicję klasyczną, powinien był on bowiem posłużyć się 
takim łącznikiem między definiendum a definiensem, który wskazywałby, że 
zakresy ich są zamienne, a więc, że między pojęciem definiowanym a wyjaśnie-
niem znaczenia tego pojęcia istnieje relacja równościowa23. 

Przyjmując drugą możliwą interpretację art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o., należa-
łoby stwierdzić, że przepis ten zawiera wyłącznie nieklasyczną definicję cząst-
kową wykonywania zarządu majątkiem wspólnym małżonków. Oznaczałoby to, 
że za wykonywanie zarządu można uznać także inne czynności niż te, które 
dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego.

Można zauważyć, że przedstawione wyżej możliwości interpretacyjne do-
tyczące przepisu art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. znajdują w nauce odzwierciedlenie 
na gruncie spornej kwestii, czy czynności prawne prowadzące do nabycia przed-
miotów majątkowych do majątku wspólnego małżonków stanowią czynności 
zarządu tym majątkiem. Odnosząc się do powyższego zagadnienia, większość 
przedstawicieli literatury nie stawia tezy, w myśl której poza czynnościami obję-
tymi definicją zawartą w art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. jakiekolwiek inne czynności 
można zakwalifikować jako czynności zarządu majątkiem wspólnym małżon-
ków24. Stanowisko to opiera się zatem na założeniu, że omawiana definicja jest 
definicją klasyczną. Zgodnie z mniej rozpowszechnionym zapatrywaniem, defi-
nicja przewidziana w art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. jest definicją niewyczerpującą25, 
czyli w istocie (w analizowanym przypadku) nieklasyczną cząstkową. W po-
niższych rozważaniach podejmę próbę ustosunkowania się do sformułowanych 

23 Jako przykłady takich łączników wskazuje się w literaturze m.in.: „oznacza”, „znaczy 
tyle”, „jest to” – A. Malinowski, Redagowanie tekstu…, s. 49; do takich samych łączników odwo-
łuje się ustawodawca w § 151 powoływanych w przyp. 20 Zasad techniki prawodawczej.

24 Zob. np. T. Smyczyński, Reforma małżeńskiego prawa majątkowego, „Monitor Praw-
niczy” 2004, nr 18, s. 829; M. Sychowicz, Uwagi o zakresie pojęcia…, s. 271–273; M. Nazar, 
w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 324–329; J. Ignaczewski, w: Małżeńskie prawo…, s. 82–
83; J. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, wyd. 
3, Warszawa 2012, s. 406–407; T. Sokołowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. 
H. Dolecki, T. Sokołowski, wyd. 2, Warszawa 2013, s. 190.

25 Tak I. Koper, Zmiany małżeńskiego prawa…, s. 174. Na możliwość interpretacji prze-
pisu art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. w kierunku uznania zawartej w nim definicji za niepełną, jako 
nieobejmującą wymienionych w art. 37 § 1 k.r.o. czynności prawnych prowadzących do odpłat-
nego nabycia określonych w tym przepisie przedmiotów majątkowych, wskazywałam jeszcze 
na gruncie projektu ustawy wprowadzającego obecne brzmienie powołanych wyżej przepisów 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – zob. A. Lutkiewicz-Rucińska, Uwagi do projektu zmiany 
małżeńskiego prawa majątkowego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2001, z. 1, s. 152.
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w nauce na gruncie powyższego przepisu poglądów na temat kwalifikacji czyn-
ności prawnej prowadzącej do nabycia przedmiotu majątkowego do majątku 
wspólnego małżonków.

Definicja wykonywania zarządu majątkiem wspólnym małżonków  
jako definicja klasyczna

Warto zwrócić uwagę, że traktowanie definicji zamieszczonej w art. 36  
§ 2 zd. drugie k.r.o. jako definicji klasycznej nie prowadzi w nauce do przyjęcia 
jednolitego stanowiska na temat, czy czynności prawne prowadzące do nabycia 
przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego małżonków stanowią czyn-
ności zarządu tym majątkiem. Poglądy przedstawicieli literatury, których można 
zaliczyć do zwolenników takiego rozumienia ustawowej definicji wykonywania 
zarządu majątkiem wspólnym, są bowiem w omawianej kwestii podzielone. 

W pierwszej kolejności zostanie przedstawione stanowisko T. Smyczyń-
skiego, który odniósł się do zagadnienia, czy wymienione w art. 37 § 1 k.r.o. 
czynności prawne prowadzące do nabycia wskazanych w tym przepisie przed-
miotów majątkowych stanowią czynności zarządu tym majątkiem. Udzielając 
pozytywnej odpowiedzi, autor uzasadnił swoje stanowisko dwoma argumenta-
mi. Po pierwsze, wskazał, że przepis art. 37 § 1 k.r.o. mówi o odpłatnym naby-
ciu wymienionych w tym przepisie przedmiotów majątkowych, a więc „przy 
dokonaniu tej czynności małżonkowie dysponują środkami finansowymi w celu 
nabycia tych praw, ergo, zarządzają składnikami swojego majątku”. Po drugie, 
zwrócił uwagę, że objaśnienie pojęcia „zarząd” zostało wprowadzone do Kodek-
su rodzinnego i opiekuńczego w celu rozwiania występujących przed zmianą 
tego kodeksu wątpliwości, czy jakiekolwiek czynności prawne, które nie doty-
czą określonego składnika majątku wspólnego, stanowią czynności zarządu tym 
majątkiem (na przykład umowa poręczenia)26. Stanowisko T. Smyczyńskiego po-
dzielił M. Sychowicz, który, rozwijając jego myśl, stwierdził, iż odpłatne nabycie 
przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego małżonków, także niewymie-
nionych w art. 37 § 1 k.r.o., jest czynnością zarządu tym majątkiem, jeżeli naby-
cie następuje za przedmioty majątkowe należące do majątku wspólnego. Autor 
zwrócił także uwagę na lokalizację powyższego przepisu, która wskazuje, że 

26 T. Smyczyński, Reforma małżeńskiego…, s. 829.
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dotyczy on jednie czynności zarządu majątkiem wspólnym małżonków27. Takie 
samo stanowisko na temat kwalifikacji czynności prawnych prowadzących do 
odpłatnego nabycia przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego małżon-
ków jako czynności zarządu tym majątkiem, z powołaniem podobnej argumen-
tacji, zajęli także inni przedstawiciele literatury28. 

Odnosząc się do pierwszego z przedstawionych argumentów przywoływa-
nych na poparcie stanowiska, zgodnie z którym czynności prawne prowadzą-
ce do odpłatnego nabycia przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego są 
czynnościami zarządu tym majątkiem, posłużę się przykładem umowy sprze-
daży nieruchomości, w sytuacji, gdy po stronie kupującego występuje jeden 
z małżonków. Rozważania warto rozpocząć od spostrzeżenia, że zapłata ceny za 
kupowaną przez małżonka nieruchomość może nastąpić także przed zawarciem 
umowy albo po jej zawarciu. Jeżeli małżonek zapłacił cenę z majątku wspólnego 
przed zawarciem umowy, to zawierana następnie umowa sprzedaży nie dotyczy 
żadnego składnika majątku wspólnego małżonków. Środki pieniężne, którymi 
małżonek zapłacił z majątku wspólnego, w chwili zawarcia umowy sprzedaży 
nie należą już bowiem do tego majątku, lecz do majątku zbywcy, natomiast nie-
ruchomość, której dotyczy umowa sprzedaży stanie się dopiero składnikiem ma-
jątku wspólnego w wyniku jej zawarcia i uzyskania zgody (potwierdzenia) ze 
strony drugiego małżonka. Można więc powiedzieć, iż zawierana umowa sprze-
daży dotyczy przedmiotów majątkowych, które należały do majątku wspólnego 
małżonków (środki pieniężne) oraz przedmiotu majątkowego, który w wyniku 
zawartej umowy dopiero ma należeć do tego majątku (nieruchomość). 

Uznanie za zasadne twierdzenia, że czynność prawna mieści się w definicji 
z art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o., mimo że dotyczy przedmiotów, które należały do 
majątku wspólnego małżonków, oznacza oderwanie się od językowej wykład-
ni zawartego w tym przepisie zwrotu „czynności, które dotyczą przedmiotów 
majątkowych należących do majątku wspólnego”, z którego wynika, że chodzi 
o przedmioty majątkowe, które należą do tego majątku w chwili dokonywania 
czynności, a nie w mniej lub bardziej odległej przeszłości. Gdyby powyższe 

27 M. Sychowicz, Uwagi o zakresie pojęcia…, s. 272–274.
28 Tak w szczególności: J. Zrałek, Zgoda jednego z małżonków na dokonanie czynności 

prawnej przez współmałżonka, w: Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa 
europejskiego ofiarowane Panu Rejentowi Romualdowi Sztykowi, red. E. Drozd, A. Oleszko, 
M. Pazdan, Kluczbork 2007, s. 361–362; J. Ignaczewski, w: Małżeńskie prawo…, s. 82–83; J. Pie-
trzykowski, w: Kodeks rodzinny…, red. K. Pietrzykowski, s. 407; T. Sokołowski, w: Kodeks 
rodzinny…, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, s. 190.
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odejście od wykładni językowej ocenić jako uzasadnione, to nie ma powodów, 
dla których odstępstwo to miałoby działać tylko w jedną stronę, to jest w kie-
runku przeszłości, a nie także przyszłości. Konsekwentnie trzeba by więc przyj-
mować, że w omawianej definicji mieszczą się też czynności prawne dotyczą-
ce przedmiotów majątkowych, które wskutek ich dokonania mają się znaleźć 
w majątku wspólnym. Byłby to zatem sposób na uzasadnienie tezy, że czynności 
prawne prowadzące do nabycia przedmiotów majątkowych do majątku wspólne-
go małżonków (zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne) są czynnościami zarządu 
tym majątkiem29. Jest jednak wysoce wątpliwe, czy przedstawiona wyżej inter-
pretacja analizowanej definicji ustawowej mogłaby być uznana za prawidłową. 
Wykładnia językowa przepisu przewidzianego w art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. 
wydaje się bowiem jednoznacznie przemawiać przeciwko jej zaakceptowaniu30.

W przypadku natomiast, gdy małżonek najpierw zawarł umowę sprzedaży 
(niezależnie od tego, czy drugi małżonek już wyraził zgodę na jej zawarcie), 
a zapłata ceny ma nastąpić później, to w chwili zawarcia powyższej umowy nie 
jest pewne, czy zapłata nastąpi z majątku wspólnego małżonków, czy z inne-
go majątku31; nie jest nawet pewne, czy dobrowolna zapłata ceny w ogóle na-
stąpi, a gdyby nie nastąpiła, czy wierzyciel przymusowo wyegzekwuje swoją 

29 Warto w tym miejscu wskazać, że zdaniem E. Skowrońskiej-Bocian czynności zarządu 
majątkiem wspólnym małżonków charakteryzuje „bezpośredni związek czynności z przedmio-
tem należącym do majątku wspólnego lub mającym wejść w jego skład”, cyt. za: E. Skowrońska-
-Bocian, Małżeńskie ustroje majątkowe, wyd. 1, Warszawa 2008, s. 53. Z wypowiedzi autorki 
wynika, iż za czynności zarządu majątkiem wspólnym małżonków uważa ona czynności prawne 
prowadzące zarówno do odpłatnego, jak i nieodpłatnego nabycia przedmiotów majątkowych do 
tego majątku. Niestety, powołane wyżej stanowisko E. Skowrońskiej-Bocian nie zostało przez 
autorkę uzasadnione.

30 Jak stwierdza M. Zieliński: „definicja jako przepis prawny poddawana jest tak samo 
interpretacji, jak i inne przepisy. Jej waga interpretacyjna polegająca na tym, że definicji tej nie 
da się przełamać, dotyczy tylko sytuacji, gdy definicja ta byłaby na gruncie interpretacyjnych 
reguł językowych jednoznaczna”, cyt. za: M. Zieliński, Wykładnia prawa…, s. 204–205; zob. też 
Z. Radwański, M. Zieliński, w: System prawa prywatnego, t. 1..., s. 472. Należy podkreślić, że za 
jednoznaczną nie można uznać całej treści definicji przewidzianej w art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o., 
lecz tę jej część, która mówi o przedmiotach majątkowych należących do majątku wspólnego. 
W tym zakresie istnieje więc konieczność oparcia się na jej wykładni literalnej. Powyższy wnio-
sek można także wesprzeć stanowiskiem L. Morawskiego, wskazującego, iż definicje legalne nie 
podlegają wykładni rozszerzającej ani zwężającej – zob. L. Morawski, Zasady wykładni…, s. 176 
i powoływane tam orzecznictwo.

31 Podkreśla to M. Nazar, wskazując, że w razie odpłatnego nabycia przez małżonka przed-
miotu majątkowego do majątku wspólnego, treść dokonanej czynności prawnej prowadzącej do 
nabycia prawa nie przesądza o tym, że świadczenie wzajemne zostanie spełnione środkami po-
chodzącymi z majątku wspólnego – M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 328.
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należność. Jeżeli małżonek zapłaci cenę z majątku wspólnego za nabytą do tego 
majątku nieruchomość, to – przyjmując kwestionowaną tu koncepcję – należało-
by stwierdzić, że zdarzenie późniejsze (zapłata z majątku wspólnego) przesądza 
o kwalifikacji zdarzenia wcześniejszego (umowy sprzedaży nieruchomości) jako 
czynności zarządu tym majątkiem. Byłaby to zatem ocena czynności prawnej 
dokonywana ex post32. Powyższą interpretację trudno byłoby jednak zaakcepto-
wać, ponieważ nieokreślony status czynności prawnej oznacza, że w chwili jej 
dokonywania nie jest możliwe stwierdzenie, czy należy do niej stosować prze-
pisy o zarządzie majątkiem wspólnym małżonków, w szczególności, czy drugi 
małżonek mógł wobec niej skutecznie zgłosić swój sprzeciw. Tego rodzaju praw-
niczy „kot Schrödingera” jako wynik wykładni prawa nie powinien być aprobo-
wany, ponieważ pojawienie się go nie rozwiązuje żadnych problemów, a jedynie 
sprawia, że sytuacja staje się paradoksalna33. 

Mając to na uwadze nie mogę przyłączyć się do poglądu, w myśl którego 
zapłata za przedmiot majątkowy nabyty do majątku wspólnego środkami pie-
niężnymi należącymi do tego majątku jest okolicznością przesądzającą o uzna-
niu czynności prawnej prowadzącej do nabycia przedmiotu majątkowego do ma-
jątku wspólnego za czynność zarządu tym majątkiem.

Jeżeli chodzi o drugi argument przedstawiony na poparcie tezy, że czyn-
ności prawne prowadzące do odpłatnego nabycia przedmiotów majątkowych 
do majątku wspólnego małżonków są czynnościami zarządu tym majątkiem, 
to jest argument nawiązujący do celu wprowadzenia do Kodeksu rodzinne-
go i opiekuńczego definicji zarządu majątkiem wspólnym małżonków, należy 
stwierdzić, że waga jego jest istotna. Mając bowiem na uwadze zarówno wy-
stępujące w poprzednim stanie prawnym rozbieżności w orzecznictwie i nauce, 
dotyczące kwalifikacji prawnej i skutków poręczenia udzielonego przez jednego 

32 P. Wójcik, odnosząc się do czynności prawnych prowadzących do odpłatnego nabycia 
do majątku wspólnego małżonków przedmiotów majątkowych wymienionych w art. 37 § 1 k.r.o., 
wskazuje, że w chwili ich dokonywania często trudno jest stwierdzić, czy zapłata ma nastąpić 
z majątku wspólnego małżonków, czy z majątku osobistego małżonka i w związku z tym stwier-
dza, iż dokonywanie ex post oceny ważności dokonanej przez małżonka czynności prawnej może 
się okazać nieuniknione – P. Wójcik, Zarząd majątkiem wspólnym małżonków, „Monitor Prawni-
czy” 2006, nr 1, s. 31; szerzej na ten temat zob. tegoż, Nabycie prawa własności przez małżonka 
pozostającego w ustroju wspólności ustawowej, „Rejent” 2004, nr 2 (154), s. 128–130.

33 Uwaga ta jest wynikiem inspiracji rozważaniami F. Zolla dotyczącymi problematyki 
niemożliwości świadczenia jako postaci niewykonania zobowiązania, w ramach której autor po-
służył się metaforą „prawniczego »kota Schrödingera«” – F. Zoll, w: System prawa prywatnego, 
t. 6: Prawo zobowiązań – część ogólna. Suplement, red. A. Olejniczak, Warszawa 2010, s. 125.
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z małżonków34, jak i treść uzasadnienia projektu ustawy nowelizującej Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy, nie sposób podważyć ani zbagatelizować twierdzenia 
T. Smyczyńskiego, iż wprowadzenie do tego kodeksu objaśnienia pojęcia „za-
rząd” miało na celu rozwianie wątpliwości, czy jakiekolwiek czynności prawne, 
które nie dotyczą określonego składnika majątku wspólnego, stanowią czynno-
ści zarządu tym majątkiem. Podobnie jak autor uważam, że wprowadzając de-
finicję zarządu majątkiem wsplónym małżonków, ustawodawca chciał położyć 
kres „zamętowi interpretacyjnemu” wiążącego się z poręczeniem udzielonym 
przez jednego z małżonków (i ewentualnym sporom dotyczącym umów o po-
dobnym charakterze). Nic nie wskazuje na to, aby ustawodawca miał na widoku 
jakieś inne cele, w szczególności polegające na skonstruowaniu definicji zarządu 
majątkiem wspólnym małżonków, która nie obejmowałaby czynności prawnych 
prowadzących do nabycia przedmiotów majątkowych do tego majątku. Warto 
w tym miejscu przypomnieć, że przed przywołaną wyżej nowelizacją Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego przyjmowano na ogół, iż czynność prawna, skut-
kująca nabyciem prawa do majątku wspólnego małżonków, jest czynnością za-
rządu tym majątkiem. Stanowisku temu dawano wyraz bądź to wprost35, bądź 
przy okazji dyskusji nad sporną kwestią, czy nabycie własności nieruchomości 
do majątku objętego wspólnością ustawową stanowi czynność zwykłego zarzą-
du, czy przekracza zakres zwykłego zarządu tym majątkiem36. Trzeba przy tym 

34 Na ten temat zob. w szczególności A. Lutkiewicz-Rucińska, Odpowiedzialność ma-
jątkiem wspólnym za zobowiązania cywilnoprawne współmałżonka, Bydgoszcz–Gdańsk 2003, 
s. 40–48; G. Jędrejek, Zarząd majątkiem…, s. 88–89; J. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny…, 
red. K. Pietrzykowski, s. 409–410 oraz powoływane w tych pracach orzecznictwo i literatura.

35 Tak np. J. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, red. J. Pie-
trzykowski, wyd. 2, Warszawa 1993, s. 223; M. Sychowicz, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
z komentarzem, red. K. Piasecki, wyd. 1, Warszawa 2000, s. 179. Natomiast P. Wójcik podkreślał, 
że czynnością zarządu majątkiem wspólnym małżonków jest nabywanie praw zarówno do ich 
majątku wspólnego, jak i do majątku odrębnego małżonka, o ile do nabycia dochodzi za środki 
należące do majątku objętego wspólnością ustawową. Do czynności zarządu majątkiem wspól-
nym małżonków autor zaliczył także nieodpłatne nabycie prawa do tego majątku – P. Wójcik, 
Nabycie prawa…, s. 126–128. 

36 Zob. np. Uchwałę pełnego składu Izby Cywilnej SN z dn. 28.09.1979 r., sygn. III CZP 
15/79, OSNCP 1980, z. 10, poz. 176; Uchwałę składu siedmiu sędziów SN z dn. 16.03.1995 r., sygn. 
III CZP 9/95, OSNiC 1995, z. 11, poz. 149; A. Szpunar, Wykonywanie przez małżonków zarządu 
majątkiem wspólnym, „Nowe Prawo” 1967, nr 1, s. 35; tegoż, O zarządzie majątkiem wspólnym 
małżonków, „Nowe Prawo” 1989, nr 10–12, s. 63–64; tegoż, Nabycie własności nieruchomości na 
rzecz majątku wspólnego przez jednego z małżonków, „Rejent” 1996, nr 3 (59), s. 9 i n.; A. Kunic-
ki, Pojęcie zwykłego zarządu w prawie rodzinnym i opiekuńczym, „Ruch Prawniczy Ekonomicz-
ny i Socjologiczny” 1968, nr 3, s. 122–123; T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze. Analiza 
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podkreślić, że samo zagadnienie, czy czynność prawna, w następstwie której 
dochodzi do nabycia prawa do majątku wspólnego małżonków, stanowi czyn-
ność zarządu tym majątkiem, nie było przed zmianą przepisów o zarządzie 
majątkiem wspólnym przedmiotem większego zainteresowania. Nieliczne wy-
powiedzi przedstawicieli literatury kwestionujące kwalifikowanie omawianej 
kategorii czynności jako czynności zarządu majątkiem wspólnym małżonków37 
nie znalazły odzwierciedlenia w orzecznictwie ani nie spotkały się z szerszym 
odzewem w literaturze. W piśmiennictwie nie zgłaszano także wniosków de lege 
ferenda obejmujących postulat rozstrzygnięcia przez ustawodawcę, czy czyn-
ności prowadzące do nabycia przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego 
małżonków należą do wykonywania zarządu tym majątkiem. 

Za istotny argument, mogący skłaniać do przyjęcia poglądu, iż czynności 
prawne prowadzące do odpłatnego nabycia przedmiotów majątkowych do ma-
jątku wspólnego są czynnościami zarządu tym majątkiem, należy także uznać 
przywołany już argument odwołujący się do lokalizacji przepisu art. 37 § 1 k.r.o. 
Odnosząc się do czynności prawnych prowadzących do odpłatnego nabycia wy-
mienionych w tym przepisie przedmiotów majątkowych, w nauce nie bez racji 
wskazuje się też na aksjologiczną niespójność, do której prowadzi stanowisko 
odmawiające im statusu czynności zarządu majątkiem wspólnym, a polegającą 
na tym, że czynności, do których dokonania potrzebna jest zgoda drugiego mał-
żonka, nie byłyby objęte obowiązkiem współdziałania małżonków (art. 36 § 1 
k.r.o.) i nie mógłby wobec nich zostać zgłoszony sprzeciw (art. 361 § 1 k.r.o.), ani 
nie znajdowałoby wobec nich zastosowania postanowienie sądu o pozbawieniu 

i wykładnia, Warszawa 2001, s. 129–130; M. Uliasz, Czynności przekraczające zakres zwykłego 
zarządu, cz. 2, „Monitor Prawniczy” 2002, nr 19, s. 885.

37 Stanowisko takie sformułowali S. Breyer i S. Gross, głosząc pogląd, iż nabycie prawa do 
majątku wspólnego nie jest czynnością zarządu, ponieważ dopiero w wyniku nabycia dane pra-
wo stanie się składnikiem tego majątku – S. Breyer, S. Gross, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 
Komentarz, red. B. Dobrzański, J. Ignatowicz, wyd. 2, Warszawa 1975, s. 189–190. Warto w tym 
miejscu przywołać także pogląd S.K. Rzoncy, którego zdaniem nabycie prawa do majątku wspól-
nego małżonków należy zaliczać do czynności zarządu tym majątkiem w przypadku, gdy „jest 
w stanie powodować jakieś skutki gospodarcze względem tego majątku”. Przyjmując powyższą 
tezę, autor jako przykłady sytuacji, w których nabycie prawa do majątku wspólnego małżonków 
stanowi czynność zarządu tym majątkiem, wskazuje m.in. nabycie powodujące zwiększenie war-
tości majątku wspólnego albo umożliwiające lub ułatwiające prowadzenie określonej działalno-
ści gospodarczej w ramach tego majątku – S.K. Rzonca, Pojęcie zarządu majątkiem wspólnym 
małżonków, Warszawa 1982, s. 47–50. 
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samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym (art. 40 k.r.o.)38. Zwraca się też 
uwagę na okoliczność, że czynności prawne wymienione w art. 37 § 1 k.r.o. 
odpowiadają, co do zasady, tym czynnościom, które przed nowelizacją Kodek-
su rodzinnego i opiekuńczego zaliczano do czynności przekraczających zakres 
zwykłego zarządu majątkiem wspólnym małżonków39.

Doceniając wagę przywołanych wyżej argumentów, uważam jednak, że 
nie przesądzają one o prawidłowości wniosku, iż czynności prawne prowadzą-
ce do odpłatnego nabycia przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego są 
czynnościami zarządu tym majątkiem. W mojej ocenie przesądzają one tylko 
o tym, że wolą ustawodawcy nie było usunięcie powyższych czynności z za-
kresu pojęcia „zarząd majątkiem wspólnym małżonków”. Nadto, mając na uwa-
dze okoliczność, że przed nowelizacją przepisów Kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego o zarządzie majątkiem wspólnym małżonków za czynności zarządu 
tym majątkiem powszechnie uważano czynności prawne prowadzące do nabycia 
przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego, niezależnie od okoliczności, 
czy chodziło o czynności prawne odpłatne, czy nieodpłatne40, można przyjąć, 
iż wolą ustawodawcy nowelizującego kodeks nie było także usunięcie z zakresu 
pojęcia „zarząd majątkiem wspólnym małżonków” czynności prawnych prowa-
dzących do nieodpłatnego nabycia przedmiotów majątkowych do tego majątku. 
Wprowadzenie ustawowej definicji zarządu majątkiem wspólnym małżonków 
było ukierunkowane na rozwiązanie konkretnego problemu (kwalifikacji praw-
nej poręczenia) i wszelkie okoliczności wskazują, że legislator nie brał pod uwa-
gę mogącego się pojawić na jej gruncie problemu interpretacyjnego dotyczącego 
czynności prawnych prowadzących do nabycia przedmiotów majątkowych do 
majątku wspólnego małżonków. W konsekwencji można twierdzić, że chociaż 
definicja przewidziana w zd. drugim art. 36 § 2 k.r.o. nie obejmuje – co do za-
sady – czynności prawnych prowadzących do (zarówno odpłatnego, jak i nie-
odpłatnego) nabycia przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego41, to jed-

38 P. Wójcik, Zarząd majątkiem wspólnym małżonków, „Monitor Prawniczy” 2006, nr 1, 
s. 29.

39 M. Olczyk, Komentarz do art. 37 k.r.o., w: M. Olczyk, Komentarz do ustawy z dnia 
17.06.2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, 
LEX/el 2005; zob. też P. Wójcik, Zarząd majątkiem…, s. 29.

40 Zob. orzecznictwo i literaturę powoływane w przyp. 35 i 36.
41 Jak wskazuje M. Nazar, treść omawianej definicji pozwala na zaliczenie do czynności 

zarządu majątkiem wspólnym małżonków umowy zamiany istniejącego, indywidualnie oznaczo-
nego składnika tego majątku – M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11…, s. 326. Można 
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nak takie rozwiązanie nie było przez ustawodawcę zamierzone. Prowadzi to do 
wniosku, że w omawianym zakresie istnieje rzeczywista luka w prawie, a więc 
taka, która może zostać uzupełniona w drodze analogii42. Luka ta polega na tym, 
że wskutek niezamierzonego działania ustawodawcy normy prawne wyrażone 
w art. 36 § 1 k.r.o., art. 361 k.r.o. oraz art. 40 k.r.o. co do zasady nie odnoszą się 
do czynności prawnych prowadzących do nabycia przedmiotów majątkowych do 
majątku wspólnego małżonków. Przed przejściem do dalszych rozważań, warto 
jednak przedstawić wykładnię przepisu art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. prezentowa-
ną przez M. Nazara, który – przynajmniej częściowo – opiera ją na podobnych 
założeniach. 

Zdaniem M. Nazara, ze względu na treść przepisu przewidzianego w zd. 
drugim art. 36 § 2 k.r.o., do czynności zarządu majątkiem wspólnym małżonków 
nie można zaliczyć czynności prawnych prowadzących do nabycia przedmiotów 
majątkowych do tego majątku, z wyjątkiem umowy zamiany istniejącego, indy-
widualnie oznaczonego składnika majątku wspólnego. Jak podkreśla autor, umo-
wa sprzedaży dopiero powoduje nabycie do majątku wspólnego danego przed-
miotu majątkowego i dlatego nie stanowi czynności zarządu tym majątkiem; jest 
nią natomiast zapłata ceny środkami pieniężnymi będącymi składnikami mająt-
ku wspólnego. Przewidzianą w art. 37 § 1 k.r.o. obligatoryjną zgodę małżonka 
na dokonanie przez drugiego małżonka niektórych czynności prawnych prowa-
dzących do nabycia do majątku wspólnego przedmiotów majątkowych uzasad-
nia, zdaniem autora, zakres świadczenia wzajemnego oraz to, że z reguły jego 
spełnienie nastąpi kosztem majątku wspólnego. Natomiast gdyby świadczenie 
zostało spełnione kosztem majątku osobistego małżonka, majątek wspólny ob-
ciążony zostanie długiem z tytułu wydatku poniesionego z majątku osobistego 
na majątek wspólny (art. 45 k.r.o.). Według M. Nazara rozwiązanie polegające 
na wymaganiu zgody małżonka na dokonanie przez drugiego małżonka czyn-
ności prawnych prowadzących do odpłatnego nabycia do majątku wspólnego 

zauważyć, że na podstawie art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. do czynności zarządu tym majątkiem 
można zaliczyć także inne czynności prawne prowadzące do nabycia przedmiotów majątkowych 
do majątku wspólnego małżonków, np. umowę, w której w zamian za przeniesienie własności 
danej rzeczy małżonek zobowiązuje się dokonać przelewu wierzytelności należącej do tego ma-
jątku. Nasuwa się też uwaga, że uznawanie na gruncie powyższego przepisu za czynność zarządu 
majątkiem wspólnym małżonków danej czynności prawnej prowadzącej do nabycia przedmiotu 
majątkowego do tego majątku zależy od interpretacji występującego w nim słowa „dotyczą”. Roz-
winięcie tego zagadnienia przekracza ramy niniejszego opracowania.

42 Na temat luk w prawie zob. w szczególności L. Morawski, Wykładnia w orzecznictwie…, 
s. 189–197 oraz 314–320.
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przedmiotów majątkowych wskazanych w art. 37 § 1 k.r.o. uzasadnia także ko-
nieczność dokonywania nakładów i osobistych starań, które w odniesieniu do 
tych przedmiotów majątkowych z reguły są znacznie większe, niż w przypadku 
rzeczy ruchomej, chociażby o porównywalnej wartości43. 

Szczególnie istotne jest to, że jakkolwiek czynności prawne prowadzące 
do odpłatnego nabycia do majątku wspólnego przedmiotów majątkowych nie 
są (oprócz przywoływanej już umowy zamiany) przez M. Nazara zaliczane do 
czynności zarządu majątkiem wspólnym małżonków, uważa on, iż powinien 
do nich znaleźć zastosowanie przepis art. 36 § 1 k.r.o. W odniesieniu do czyn-
ności prawnych prowadzących do odpłatnego nabycia do majątku wspólnego 
przedmiotów majątkowych wskazanych w art. 37 § 1 k.r.o., zastosowanie prze-
pisu nakładającego na małżonków obowiązek współdziałania w zarządzie ich 
majątkiem wspólnym autor uzasadnia analogią. Uważa on ją za dopuszczalną 
z tego powodu, że powyższe czynności prawne, jeżeli chodzi o wymóg zgody 
drugiego małżonka, zostały przez ustawodawcę zrównane z czynnościami za-
rządu majątkiem wspólnym prowadzącymi do zbycia lub obciążenia przedmio-
tów należących do tej samej kategorii. Natomiast w odniesieniu do czynności 
prawnych prowadzących do odpłatnego nabycia do majątku wspólnego przed-
miotów majątkowych niewymienionych w art. 37 § 1 k.r.o., zastosowanie przepi-
su art. 36 § 1 k.r.o. zostało przez autora uzasadnione regułą instrumentalnego na-
kazu i zakazu. Powinna ona, jego zdaniem, znaleźć zastosowanie wówczas, gdy 
nabycie miałoby skutkować wydatkiem z majątku wspólnego lub obciążeniem 
tego majątku obowiązkiem zwrotu wydatku dokonanego z majątków osobistych 
małżonków. Nadto, zdaniem M. Nazara, do czynności prawnych prowadzących 
do odpłatnego nabycia do majątku wspólnego przedmiotów majątkowych (wy-
mienionych i niewymienionych w art. 37 § 1 k.r.o.), a powodujących powsta-
nie obowiązku spełnienia świadczenia wzajemnego, obciążającego chociażby 
w części majątek wspólny (art. 41 § 2 k.r.o.), lub obowiązku zwrotu wydatku 
dokonanego z majątku osobistego, uzasadnione jest, w drodze funkcjonalnej 

43 M. Nazar, w: J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, wyd. 4, Warszawa 2012, s. 180–
181; zob. tegoż, w: System prawa prywatnego, t. 11…, s. 326–329. Podobne stanowisko zajęli tak-
że inni autorzy – zob. np. P. Wójcik, Zarząd majątkiem…, s. 29; A. Stępień-Sporek, Działalność 
gospodarcza z udziałem małżonków, Warszawa 2009, s. 121. Natomiast M. Olczyk, odnosząc się 
wyłącznie do czynności prawnych prowadzących do odpłatnego nabycia przedmiotów majątko-
wych wymienionych w art. 37 § 1 k.r.o., stwierdziła, iż kategoria czynności wymienionych w tym 
przepisie „nie jest tożsama z czynnościami zarządu majątkiem wspólnym”, cyt. za: M. Olczyk, 
Komentarz do art. 37 k.r.o...; podobnie J. Strzebinczyk, Prawo rodzinne, wyd. 3, Warszawa 2010, 
s. 129.
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wykładni rozszerzającej, stosowanie regulacji o sprzeciwie. W trybie wykładni 
funkcjonalnej art. 40 k.r.o. przyjmuje on także, iż małżonek pozbawiony samo-
dzielnego zarządu majątkiem wspólnym nie może zawierać umów prowadzą-
cych do odpłatnego nabycia przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego, 
które obciążają ten majątek długiem44.

Nie wchodząc w sporną w nauce problematykę stosunku analogii legis do 
wykładni rozszerzającej45, z przyczyn omówionych wyżej uważam, że stanowi-
sko o dopuszczalności stosowania przepisów art. 36 § 1 k.r.o., art. 361 k.r.o. oraz 
art. 40 k.r.o. do czynności prawnych prowadzących do odpłatnego nabycia do 
majątku wspólnego przedmiotów majątkowych w optymalny sposób uzasadnia 
analogia legis do tych przepisów (pozwala ona zresztą także na stosowanie tych 
przepisów do czynności prawnych prowadzących do nieodpłatnego nabycia do 
majątku wspólnego przedmiotów majątkowych). Powyższe rozwiązanie opiera 
się więc na koncepcji istnienia rzeczywistej luki w prawie, przy jednoczesnym 
uznaniu, że ustawowa definicja zarządu majątkiem wspólnym jest pełną defini-
cją równościową. Warto jednak rozważyć zasadność stanowiska, zgodnie z któ-
rym w zd. drugim art. 36 § 2 k.r.o. ustawodawca jedynie częściowo zdefiniował 
pojęcie „zarząd majątkiem wspólnym małżonków”. Koncepcja ta wydaje się 
opierać na założeniu, iż ustawowa definicja zarządu majątkiem wspólnym mał-
żonków jest definicją nieklasyczną, a przy tym cząstkową. Zostanie ona przed-
stawiona niżej.

Definicja wykonywania zarządu majątkiem wspólnym małżonków  
jako definicja nieklasyczna cząstkowa

W powyższy sposób definicję wykonywania zarządu majątkiem wspólnym 
małżonków rozumie I. Koper, której zdaniem definicja zawarta w zdaniu dru-
gim art. 36 § 2 k.r.o. nie jest definicją wyczerpującą. Wychodząc z takiego zało-
żenia, autorka przyjmuje, że dokonanie czynności prawnej prowadzącej do na-
bycia do majątku wspólnego przedmiotów majątkowych wymienionych w art. 37 

44 M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 330, 348 i 364. Nasuwa się uwaga, że 
posługując się podobną argumentacją, można by uzasadniać stosowanie przepisów o zarządzie 
majątkiem wspólnym małżonków, np. do poręczenia udzielonego przez jednego z małżonków.

45 Na ten temat zob. np.: Z. Radwański, M. Zieliński, w: System prawa prywatnego, t. 1…, 
s. 438–439 i powołana tam literatura.
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§ 1 k.r.o. stanowi czynność zarządu tym majątkiem46. Z zajmowanego przez au-
torkę stanowiska można wnosić, że za wykonywanie zarządu uważa ona także 
dokonywanie przez małżonka czynności prawnych prowadzących do odpłatnego 
nabycia do majątku wspólnego innych przedmiotów majątkowych niż te, które 
wymienia art. 37 § 1 k.r.o. Nie jest jednak jasne, czy pojęciem „wykonywanie 
zarządu” obejmuje ona również nieodpłatne nabycie.

Poglądu autorki można bronić (tym samym podważając koncepcję zakła-
dającą występowanie w omawianym zakresie luki w prawie), powołując się na 
to, że ustawodawca wydaje się przyjmować, iż czynność prawna prowadząca do 
nabycia przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego jest czynnością zarzą-
du tym majątkiem. Przemawia za tym przede wszystkim treść art. 37 § 1 k.r.o.47; 
można tu zresztą powołać się także na pozostałe, przytoczone już wyżej argu-
menty, świadczące o tym, że wolą ustawodawcy nie było wyłączenie z pojęcia 
„zarząd majątkiem wspólnym małżonków” czynności prowadzących do nabycia 
przedmiotu majątkowego do tego majątku. Z równym powodzeniem mogą być 
one bowiem przywoływane na poparcie tezy, że ustawowa definicja zarządu ma-
jątkiem wspólnym małżonków jest definicją cząstkową. 

W szczególności można twierdzić, że skoro celem wprowadzenia definicji 
zarządu majątkiem wspólnym małżonków było usunięcie kontrowersji dotyczą-
cych kwalifikacji poręczenia udzielonego przez jednego z małżonków, a także 
innych czynności prawnych skutkujących powstaniem odpowiedzialności ma-
jątkiem wspólnym, a niedotyczących wprost żadnego konkretnego składnika 
tego majątku, to w definicji tej ustawodawca zabrał głos tylko w odniesieniu 
do tej właśnie, budzącej kontrowersje kategorii czynności. Powołując się na 
to, że definicja cząstkowa jest formułowana w szczególności wtedy, gdy za-
miarem jej twórcy jest rozstrzygnięcie o przynależności do zakresu definiowa-
nego pojęcia określonych desygnatów i nie widzi on potrzeby lub możliwości 
sformułowania pełnej definicji48, można wywodzić, że w omawianej definicji 

46 I. Koper, Zmiany małżeńskiego prawa…, s. 174.
47 Zasadność tego argumentu podważa M. Nazar, stwierdzając, że sam fakt, iż do dokona-

nia danych czynności prawnych potrzebna jest zgoda drugiego małżonka, mimo że nie mieszczą 
się one w definicji zarządu majątkiem wspólnym małżonków, nie przemawia jednoznacznie za 
wnioskiem, że w ten sposób ustawodawca dokonuje modyfikacji sformułowanej przez siebie de-
finicji zarządu tym majątkiem – M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11…, s. 328.

48 A. Malinowski, Redagowanie tekstu…, s. 54; zob. też przywoływany już § 153 Zasad 
techniki prawodawczej, którego ust. 3 dotyczy przypadku, gdy sformułowanie definicji wylicza-
jącej wszystkie elementy składowe definiowanego pojęcia nie jest możliwe.
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ustawodawca chciał wyłącznie udzielić odpowiedzi na pytanie, które z czyn-
ności odnoszących się do majątku wspólnego małżonków stanowią czynności 
zarządu tym majątkiem. Odpowiedź, której udzielił, jest bardzo ogólnikowa: te, 
które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do tego majątku. Biorąc 
jednak pod uwagę treść uzasadnienia rządowego projektu o zmianie Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego, należy stwierdzić, że chodzi tu o czynności, które 
bezpośrednio dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku. Takim 
dookreśleniem posłużono się bowiem w powyższym dokumencie49; z jego treści 
wynika, że występowanie wyłącznie pośredniego związku między czynnością 
a przedmiotami majątkowymi należącymi do majątku wspólnego (rozumianego 
jako powstanie odpowiedzialności za dług obciążającej te przedmioty) nie po-
woduje, że dana czynność może być zaliczona do czynności zarządu majątkiem 
wspólnym małżonków. Przyjmując tezę, w myśl której definicja zarządu miała 
być, zgodnie z zamysłem ustawodawcy, jedynie definicją cząstkową, należałoby 
uznać, że w odniesieniu do kwalifikacji innych czynności jako czynności zarzą-
du majątkiem wspólnym małżonków znajduje zastosowanie dotychczasowy do-
robek orzecznictwa i nauki. W jego ramach, jak o tym była już mowa, zasadność 
uznawania czynności prawnych prowadzących do nabycia przedmiotów mająt-
kowych do majątku wspólnego małżonków za czynności zarządu tym majątkiem 
na ogół nie była kwestionowana.

Przedstawionej argumentacji nie uważam jednak za dostatecznie przeko-
nującą dla przyjęcia stanowiska, iż zamiarem ustawodawcy było, aby definicja 
sformułowana przez niego w zdaniu drugim art. 36 § 2 k.r.o. miała charakter 
niewyczerpujący. Po pierwsze, formułując tego rodzaju definicje używa się 
zazwyczaj charakterystycznego zwrotu „w szczególności” albo „zwłaszcza”50; 
warto przy tym podkreślić, że taki sposób budowania definicji cząstkowych jest 

49 Rządowy projekt…, s. 701. Niewątpliwie dlatego wielu przedstawicieli nauki wskazu-
je, że na gruncie art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. ustawodawca wymaga istnienia bezpośredniego 
związku między czynnościami a przedmiotami majątkowymi należącymi do majątku – tak 
np. M. Lech-Chełmińska, V. Przybyła, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Praktyczny komentarz 
z orzecznictwem, wyd. 3, Warszawa 2006, s. 100; E. Skowrońska-Bocian, Małżeńskie ustroje…, 
s. 53; M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11…, s. 324.

50 Zwracają na to uwagę np.: M. Zieliński, Wykładnia prawa…, s. 199; O. Nawrot, Wpro-
wadzenie do logiki…, s. 86–87.
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zalecany nie tylko przez naukę51, ale i przez samego ustawodawcę52. Po drugie, 
trudno podejrzewać ustawodawcę o zamiar skonstruowania definicji, która była-
by niejako „podwójnie niepełna”; należy bowiem zauważyć, że omawiana defi-
nicja jest uzupełniona przez podanie przykładu czynności mieszczących się w jej 
zakresie (chodzi o sformułowanie: „w tym czynności zmierzające do zachowa-
nia tego majątku”). Po trzecie, za tezą, że w analizowanym przypadku chodziło 
o sformułowanie definicji niepełnej nie przemawia treść uzasadnienia rządowe-
go projektu ustawy o zmianie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w którym, 
wskazując, że art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. przewiduje definicję czynności zarzą-
du, nie zaznaczono, że w zamierzeniu redaktora definicji ma być ona niewyczer-
pująca. Przedstawione argumenty powodują, iż odrzucam tezę, zgodnie z którą 
zamiarem ustawodawcy było sformułowanie w powyższym przepisie niepełnej 
definicji wykonywania zarządu majątkiem wspólnym małżonków.

Wydaje się natomiast, że za dyskusyjny można by uznać pogląd, w myśl 
którego wolą ustawodawcy było wprowadzenie do Kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego pełnej definicji zarządu majątkiem wspólnym małżonków, jednak 
realizacja tego zamiaru nie zakończyła się powodzeniem, ponieważ zakres 
sformułowanej przez niego definicji okazał się zbyt wąski w porównaniu z za-
kresem, który zamierzał uzyskać. Interpretacja ta, biorąc pod uwagę dwa cele 
ustawodawcy, to jest sformułowanie wyczerpującej definicji zarządu majątkiem 
wspólnym małżonków oraz sformułowanie jej w taki sposób, aby nie mieści-
ły się w niej czynności określonej kategorii (chodziło tu, jak wiadomo, przede 
wszystkim o poręczenie, a nie o czynności prawne prowadzące do nabycia 
przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego małżonków), daje pierwszeń-
stwo drugiemu ze wskazanych celów. Przedstawiona wykładnia nie pozostaje 
przy tym w sprzeczności z wykładnią językową przepisu zawartego w zd. dru-
gim art. 36 § 2 k.r.o., posługującym się – sugerującym otwartość przewidzianej 
w nim definicji – słowem „obejmuje”. Jeżeli tezę o (niezamierzonej przez usta-
wodawcę) niepełności definicji zawartej w art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. uznać za 

51 A. Malinowski podaje następujące przykłady wyrażeń, które powinny być używane 
w definicjach zakresowych cząstkowych, w celu wskazania na ich niepełność: „w szczególności”, 
„na przykład” oraz „między innymi”; autor podkreśla też, że mogą to być słowa „jest” oraz „są”, 
użyte bez zaimka „to” – A. Malinowski, Redagowanie tekstu…, s. 55.

52 W § 153 ust. 3 Zasad techniki prawodawczej odnoszącym się do sytuacji, w której obja-
śnienie znaczenia danego określenia miałoby polegać na przykładowym wyliczeniu jego zakresu, 
ustawodawca zaleca stosowanie takich właśnie zwrotów, jako wyraźnie wskazujących przykła-
dowy charakter wyliczenia.
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uzasadnioną, to nie oznacza to, że w analizowanej sytuacji można zbudować peł-
ną ustawową definicję zarządu majątkiem wspólnym małżonków na podstawie 
innych przepisów tego kodeksu. W szczególności, przepisem pozwalającym na 
taką „rekonstrukcję” nie jest art. 37 § 1 k.r.o., ponieważ brak podstaw do przyję-
cia poglądu, że zdaniem ustawodawcy czynnościami zarządu majątkiem wspól-
nym małżonków są tylko takie czynności prawne prowadzące do nabycia przed-
miotu majątkowego do tego majątku, które zostały przez niego w powyższym 
przepisie wymienione. Przepis ten stanowi natomiast „poszlakę” dla przyjęcia 
wniosku, że zdaniem ustawodawcy wszelkie (a przynajmniej wszelkie odpłatne) 
czynności prawne prowadzące do nabycia przedmiotu majątkowego do majątku 
wspólnego małżonków są czynnościami zarządu tym majątkiem. W konkluzji, 
przyjmując pogląd, że definicja przewidziana w art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. jest 
niepełna, należałoby stwierdzić, że – jak o tym już była mowa – pojęcie „zarząd 
majątkiem wspólnym małżonków” dookreśla w pozostałym zakresie dotychcza-
sowy dorobek orzecznictwa i literatury. Uwzględnienie go pozwoliłoby na sfor-
mułowanie wniosku, że czynność prawna prowadząca do nabycia przedmiotu 
majątkowego do majątku wspólnego małżonków jest czynnością zarządu tym 
majątkiem53.

Podsumowanie

Analizując piśmiennictwo dotyczące zagadnienia, czy na gruncie przepisu 
art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. czynności prawne prowadzące do nabycia przed-
miotów majątkowych do majątku wspólnego małżonków mogą być uznane za 
czynności zarządu tym majątkiem, należy stwierdzić, iż istniejąca na ten temat 
dyskusja wydaje się być daleka od wygaśnięcia. Nadto, w sporze tym trudno 
wskazać pogląd, o którym można by powiedzieć, iż uzyskał zdecydowaną prze-
wagę. Konkurują ze sobą przede wszystkim dwa stanowiska: zgodnie z pierw-
szym, czynności prawne prowadzące do nabycia przedmiotów majątkowych do 

53 Na marginesie można zauważyć, że przyjęcie stanowiska, zgodnie z którym czynność 
prawna prowadząca do nabycia przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego małżonków jest 
czynnością zarządu tym majątkiem, oznacza zaakceptowanie istnienia paradoksu polegającego 
na tym, iż można zarządzać majątkiem, którego się nie ma. Paradoks ten ilustruje np. sytuacja, 
w której małżonkowie, nie dysponując jeszcze żadnym majątkiem wspólnym, dokonują zakupu 
mebli, za który zapłata ma nastąpić w czasie późniejszym. W opisanym przypadku nabyte meble 
nie powiększają majątku wspólnego małżonków, lecz dopiero go tworzą. Dokonana czynność 
w żadnym stopniu nie może więc dotyczyć składników ich majątku.
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majątku wspólnego małżonków (oprócz umowy zamiany) nie stanowią czyn-
ności zarządu tym majątkiem, natomiast w myśl drugiego – czynności prawne 
prowadzące do nabycia przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego mał-
żonków są czynnościami zarządu tym majątkiem, o ile było to nabycie odpłatne, 
a środki na nabycie pochodziły z majątku wspólnego. Niezależnie od tego sporu, 
na tle przepisu art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. przedmiot dyskusji stanowią kwestie 
bardziej rudymentarne, to jest zagadnienie, czy przepis ten ma charakter defini-
cyjny, a jeżeli tak, to jakie pojęcie zostało w nim przez ustawodawcę zdefiniowa-
ne, oraz czy definicja ta jest definicją wyczerpującą. Zajęcie stanowiska w po-
wyższych kwestiach ma znaczenie dla odpowiedzi na pytanie, czy czynności 
prawne prowadzące do nabycia przedmiotów majątkowych do majątku wspólne-
go małżonków stanowią czynności zarządu tym majątkiem i dlatego rozważenie 
ich nie mogło być w niniejszym opracowaniu pominięte. Przeprowadzona anali-
za pozwala na sformułowanie następujących wniosków:

1. Nie jest zasadne twierdzenie, zgodnie z którym przepis zawarty w zdaniu 
drugim art. 36 § 2 k.r.o. nie ma charakteru definicyjnego. W przepisie sformuło-
wano ustawową definicję wykonywania zarządu majątkiem wspólnym małżon-
ków; prawidłowe są także stwierdzenia, iż jest to definicja zarządu, zarządzania 
lub czynności zarządu tym majątkiem.

2. Biorąc pod uwagę budowę definicji przewidzianej w zdaniu drugim art. 
36 § 2 k.r.o., należy stwierdzić, że stanowi ona definicję równościową, przy czym 
najbardziej przekonuje pogląd, że jest to definicja równościowa klasyczna. Defi-
nicja ta jest definicją wyczerpującą; swym zakresem co do zasady nie obejmuje 
czynności prawnych prowadzących do nabycia przedmiotów majątkowych do 
majątku wspólnego małżonków (wyjątek stanowi na przykład umowa zamiany).

3. Celem wprowadzenia omawianej definicji było usunięcie wątpliwości co 
do kwalifikacji – jako czynności zarządu majątkiem wspólnym małżonków – 
umowy poręczenia zawartej przez jednego z małżonków oraz innych czynności 
prawnych, które nie dotyczą określonego składnika majątku wspólnego, lecz ob-
ciążają ten majątek długami. Ponieważ zadanie analizowanej definicji nie polega 
na odtworzeniu funkcjonującego w chwili jej wprowadzenia w języku prawni-
czym znaczenia pojęcia „zarząd majątkiem wspólnym małżonków” (którego za-
kres był zresztą w orzecznictwie i nauce dyskusyjny), lecz na ustaleniu znacze-
nia tego pojęcia na przyszłość, definicja zawarta w art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. 
nie jest definicją sprawozdawczą, lecz projektującą. Definicja ta uwzględnia 
jednak w pewnym stopniu dotychczas przyjmowane znaczenie pojęcia „zarząd 
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majątkiem wspólnym małżonków” i dlatego jest zarazem tak zwaną definicją 
regulującą54.

4. Mając na uwadze cel wprowadzenia omawianej definicji, to jest dopre-
cyzowanie pojęcia „zarząd majątkiem wspólnym małżonków” w taki sposób, 
aby w jego zakresie nie znajdowała się wskazana wyżej, niepożądana przez usta-
wodawcę kategoria czynności, należy stwierdzić, że została ona sformułowana 
w sposób niefortunny. Po pierwsze, użycie w niej słowa „obejmuje” wywołuje 
wątpliwości co do tego, czy definicja ta jest wyczerpująca. Po drugie, w zakre-
sie jej definiendum umowa poręczenia nie mieści się tylko wtedy, gdy, dokonu-
jąc interpretacji przepisu zawartego w zd. drugim art. 36 § 2 k.r.o., bierze się 
pod uwagę treść uzasadnienia przywoływanego już rządowego projektu ustawy 
o zmianie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego55 Po trzecie, jak już była o tym 
mowa wyżej, poza zakresem jej definiendum, czego ustawodawca nie zamierzał, 
znajdują się (z pewnymi wyjątkami) czynności prawne prowadzące do nabycia 
przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego małżonków. 

5. Okoliczność, iż zamiarem ustawodawcy nie było usunięcie czynności 
prawnych prowadzących do (zarówno odpłatnego, jak i nieodpłatnego) nabycia 
przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego małżonków z zakresu pojęcia 
„czynności zarządu majątkiem wspólnym małżonków”, pozwala na stwierdze-
nie występowania luki w prawie i w konsekwencji na stosowanie do czynności, 
których ta luka dotyczy, przepisów o zarządzie majątkiem wspólnym małżon-
ków w drodze analogii legis. Chodzi tu o dopuszczalność stosowania przepisów 
o współdziałaniu w zarządzie majątkiem wspólnym (art. 36 § 1 k.r.o.), o sprzeci-
wie (art. 361 k.r.o.) oraz o pozbawieniu małżonka samodzielnego zarządu mająt-
kiem wspólnym (art. 40 k.r.o.).

6. Wymaga podkreślenia, że przed analogicznym zastosowaniem do danej 
czynności prawnej prowadzącej do nabycia przedmiotu majątkowego do ma-
jątku wspólnego małżonków któregokolwiek ze wskazanych wyżej przepisów 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego należy rozważyć, czy w danym przypadku 
występuje luka w prawie. Może być bowiem tak, że dana czynność bądź mieści 

54 Na temat tego rodzaju definicji zob. np. W. Patryas, Definiowanie pojęć…, s. 117–118; 
A. Malinowski, Polski język…, s. 175–180.

55 W oderwaniu od treści uzasadnienia projektu ustawy o zmianie Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego definicję zawartą w art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. interpretuje G. Jędrejek, który 
poręczenie zalicza do czynności zarządu majątkiem wspólnym małżonków – zob. G. Jedrejek, 
Zarząd majątkiem…, s. 31, 36–45 i 101; zob. także J. Słyk, Nowelizacja Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego dotycząca majątku małżonków, „Jurysta” 2004, nr 11–12 (134–135), s. 42–43. 
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się w zakresie definicji wykonywania zarządu majątkiem wspólnym małżonków, 
bądź z innego powodu nie da się stwierdzić występowania luki w prawie. Odno-
sząc się do ostatnio wymienionej sytuacji, tytułem przykładu należy wskazać, 
iż z przewidzianego w art. 36 § 1 k.r.o. obowiązku współdziałania małżonków 
w zarządzie majątkiem wspólnym wynika ciążący na małżonku obowiązek in-
formowania drugiego małżonka o dokonaniu czynności prawnej prowadzącej 
do nabycia przedmiotu majątkowego do tego majątku. Obowiązek ten wynika 
wprost z treści przywołanego przepisu, w którym mowa o obowiązku informo-
wania drugiego małżonka o stanie majątku wspólnego (niewątpliwie stan ten 
ulega zmianie po dokonaniu takiej czynności); w zależności od sytuacji dodat-
kowe źródło omawianego obowiązku może stanowić wskazany w powyższym 
przepisie obowiązek informowania o zobowiązaniach obciążających majątek 
wspólny. Szczególnie istotne jest to, że z treści art. 36 § 1 k.r.o. da się także 
wywieść obowiązek informowania drugiego małżonka o zamiarze dokonania 
czynności prawnej prowadzącej do nabycia przedmiotu majątkowego do tego 
majątku. Argument, iż nieuznawanie takiej czynności za czynność zarządu 
majątkiem wspólnym małżonków wyklucza istnienie powyższego obowiązku, 
nie byłby uzasadniony. Skoro bowiem małżonek ma obowiązek współdziałania 
w zarządzie majątkiem wspólnym z drugim małżonkiem, to należy przyjąć, że 
powinien mu dostarczać wszelkich informacji, którymi dysponuje, a które po-
zwolą współmałżonkowi na podejmowanie zgodnych z dobrem rodziny decyzji 
co do dokonywania czynności zarządu tym majątkiem56. Należy też podkreślić, 
że w art. 36 § 1 k.r.o. ustawodawca podaje jedynie przykłady obowiązków mał-
żonków wynikających z ciążącego na nich obowiązku współdziałania w za-
rządzie ich majątkiem i nic nie wskazuje, by zawarty tam katalog obowiązków 
o charakterze informacyjnym miał charakter zamknięty. 

Zagadnienie kwalifikacji czynności prawnych prowadzących do nabycia 
przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego małżonków jako czynności 
zarządu tym majątkiem nie zostało oczywiście w niniejszym opracowaniu wy-
czerpane i wymaga dalszych analiz. Na zakończenie wypada wyrazić nadzieję, 
że obecna dyskusja w nauce na ten temat, podobnie jak stanowiący niejako jej 
przeciwieństwo, toczący się przed laty spór dotyczący zasadności zaliczania do 

56 Np. poinformowanie małżonka o zamiarze zakupienia nowego odbiornika TV pozwala 
mu, dzięki możliwości uwzględnienia przyszłego wydatku, na podjęcie racjonalnej decyzji co do 
dysponowania środkami pieniężnymi znajdującymi się w majątku wspólnym oraz na rezygnację 
z decyzji oddania do naprawy dotychczas używanego, zepsutego odbiornika. 
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czynności zarządu majątkiem wspólnym małżonków czynności rozporządzają-
cych składnikami tego majątku57, wygaśnie bez potrzeby zmiany obowiązują-
cych przepisów.
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DEFINITION OF EXERCISING THE MANAGEMENT  
OF JOINT MATRIMONIAL PROPERTY AND LEGAL ACTIONS LEADING  

TO THE ACQUISITION OF ASSETS TO THAT PROPERTY

Summary

The paper analyses the provision of Article 36 section 2 sentence 2 of the Fam-
ily and Guardianship Code, which provides that „The exercise of management covers 
actions regarding items of joint property, including actions aimed at preserving that 
property”. This provision is the source of serious interpretation problems in the doctrine. 
In particular, the disputable issue is, if this provision establishes a legal statutory defini-
tion, and if it is so, what kind of definition it is: exhaustive or not. Another problem is 
whether the above mentioned provision includes the legal actions leading to the acquisi-
tion of assets to the joint matrimonial property. According to the Author’s opinion, the 
second sentence of Article 36 Section 2 of the Family and Guardianship Code establishes 
a legal statutory definition and this definition is exhaustive. The Author also argues that 
in principle the definition doesn’t include legal actions leading to the acquisition of as-
sets to the joint matrimonial property. In the Author’s opinion, intention of the legislator 
who established above mentioned definition was not to construct it in a way excluding 
from its scope the legal actions leading to the acquisition of assets to that property. For 
that reason, for this category of legal actions the application of provisions on the manage-
ment of joint matrimonial property is admissible by analogy.
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