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Helena Ciepła
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW  
PO USTANIU WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ  

W ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO

Streszczenie 

Celem artykułu jest przedstawienie orzecznictwa SN w sprawach o podział ma-
jątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności ustawowej. Jak pokazuje praktyka, 
coraz więcej spraw z tego zakresu trafia na wokandy sądowe. Autorka w rozważaniach 
teoretycznych dokonuje analizy uregulowań dotyczących omawianej problematyki, 
z uwzględnieniem rozliczeń między małżonkami z tytułu wydatków i nakładów po-
czynionych z majątku wspólnego na majątki osobiste każdego z małżonków i odwrot-
nie. Kluczowym zagadnieniem w tych sprawach jest problematyka podziału majątku, 
w skład którego wchodzi nieruchomość (lokal mieszkalny czy użytkowy, budynek) ob-
ciążona hipoteką przewyższającą aktualną wartość rynkową tej nieruchomości. Nieste-
ty, w tej kwestii nie wypowiedział się jeszcze SN. Autorka wysuwa propozycje co do 
sposobu dokonania podziału majątku z takim obciążeniem hipotecznym.

Słowa kluczowe: wspólność ustawowa, majątek wspólny i osobisty, rozdzielność ma-
jątkowa
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Niniejsze rozważania należy zacząć od określenia pojęcia „majątek wspól-
ny”. Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego1 (dalej: k.r.o.) 
wspólność ustawowa powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa. Nie jest to ustrój 
przymusowy, gdyż – stosownie do art. 47 § 1 tego kodeksu – małżonkowie 
mogą przez umowę majątkową małżeńską, zawartą w formie aktu notarialnego, 
wspólność tę rozszerzyć, ograniczyć lub ustanowić rozdzielność majątkową, a od 
20 stycznia 2005 r. – przyjąć rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. 
Wyliczenie składników tego majątku zawierają art. 31 § 2 i art. 33 k.r.o. O zali-
czeniu danego przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego małżonków de-
cyduje moment jego definitywnego nabycia przez oboje małżonków lub przez 
jednego z nich w czasie trwania wspólności ustawowej. Dopóki trwa wspólność 
ustawowa, dopóty nie można żądać podziału majątku wspólnego. Zakaz ten 
wynika wprost z art. 35 k.r.o., zatem nawet podział dokonany za zgodą obojga 
małżonków jest nieważny, przy czym zagadnienie to jest kontrowersyjne, bo do-
puszczalne jest dokonanie przesunięć majątkowych między majątkiem wspól-
nym a majątkiem osobistym.

Pojęcie „majątek wspólny” jest nierozerwalnie związane z istnieniem za-
równo węzła wspólności majątkowej o charakterze łącznym – gdy trwa wspól-
ność ustawowa, jak i ułamkowym – od chwili ustania wspólności ustawowej 
i przekształcenia jej we wspólność ułamkową. Pojęciem „majątek wspólny” 
można posługiwać się tylko do czasu zniesienia wspólności ułamkowej orze-
czeniem sądu bądź umową zawartą między małżonkami. Dopiero z chwilą do-
konania umownego bądź sądowego podziału majątku wspólnego, to jest znie-
sienia stosunku współwłasności, przestaje istnieć majątek wspólny obejmujący 
przedmioty nabyte przez małżonków od chwili powstania do ustania wspólności 
ustawowej.

W razie sporu między małżonkami co do tego, czy dany przedmiot ma-
jątkowy wchodzi w skład majątku wspólnego, czy też w skład majątku osobiste-
go jednego z małżonków, każdy z nich może w czasie trwania wspólności usta-
wowej, w drodze powództwa wytoczonego przeciwko drugiemu małżonkowi na 
podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego2 (dalej: k.p.c.), żądać usta-
lenia, czy przedmiot ten stanowi składnik majątku wspólnego bądź osobistego 

1 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, t.j. Dz.U. 2012, poz. 788, 
ze zm.

2 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, t.j. Dz.U. 2014, 
poz. 101, ze zm. 
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jednego z małżonków (por. Wyrok SN z dn. 20 sierpnia 1998 r., III CKN 332/98, 
niepubl.). Jeśli jednak przedmiotem tym jest nieruchomość należąca do majątku 
wspólnego, lecz w prowadzonej dla tej nieruchomości księdze wieczystej jest 
wpisany jako właściciel jeden z małżonków, drugi z nich może wytoczyć prze-
ciwko małżonkowi wpisanemu do księgi wieczystej powództwo na podstawie 
art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece3 (dalej: u.k.w.h.) o uzgodnie-
nie stanu prawnego wynikającego z księgi wieczystej z rzeczywistym stanem 
prawnym. Roszczenie to może być ujawnione w księdze wieczystej przez wpis 
ostrzeżenia (art. 10 ust. 2 u.k.w.h.).

Ustanie wspólności ustawowej, niezależnie od przyczyn i źródła, aktuali-
zuje możliwość podziału majątku wspólnego. Wyjątek stanowi art. 124 ustawy 
– Prawo upadłościowe i naprawcze (dalej: p.u.n.), zgodnie z którym podział ma-
jątku wspólnego po ogłoszeniu upadłości jednego z małżonków jest niedopusz-
czalny.

Majątek wspólny w całości wchodzi do masy upadłości i podlega podziało-
wi według przepisów prawa upadłościowego i naprawczego. Udział w majątku 
współmałżonka upadłego stanowi wierzytelność pieniężną, którą należy zgło-
sić sędziemu komisarzowi, i podlega zaspokojeniu w trzeciej kategorii (art. 342 
p.u.n.).

W wyniku ustania wspólności ustawowej między małżonkami powstaje 
rozdzielność majątkowa. Do majątku objętego wspólnością ustawową stosuje 
się odpowiednio przepisy o współwłasności w części ułamkowej (art. 46 k.r.o.), 
a więc do przedmiotów majątkowych wchodzących do majątku wspólnego mają 
zastosowanie przepisy art. 195 i n. k.c., ale tylko wówczas, gdy odpowiednie 
materie prawne nie są uregulowane odmiennie, między innymi w art. 43–45 
k.r.o. (na przykład kwestia uprawnienia do żądania ustalenia nierównych udzia-
łów w majątku wspólnym). Ustawowa transformacja współwłasności łącznej 
małżonków we współwłasność w częściach ułamkowych nie jest zatem trans-
formacją pełną, skoro poddano ją także innemu niż współwłasność ułamkowa 
reżimowi prawnemu. 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zawiera unormowań problematy-
ki podziału majątku, który był objęty wspólnością ustawową. Przepis art. 46 
k.r.o. odsyła w tym przedmiocie do uregulowań dotyczących wspólności mająt-
ku spadkowego i działu spadku, to jest do art. 1035–1046 k.c. i 680–689 k.p.c. 

3 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, t.j. Dz.U. 2013, poz. 707, 
ze zm.
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(zasada podwójnego odesłania). Podział tego majątku może być dokonany, po-
dobnie jak zniesienie współwłasności, w drodze: fizycznego podziału, przyzna-
nia przedmiotu współwłasności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem 
spłaty przez niego drugiego współwłaściciela, przez podział cywilny (sprzedaż 
i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży) oraz ustanowienie odrębnej własności 
lokali.

Wyłaniają się tu trzy zagadnienia: ustalenie składu majątku, jego wartości 
oraz sposobu wyjścia z niepodzielności.

W zasadzie przedmiotem podziału są tylko aktywa – z wyjątkiem sytuacji, 
w której na przykład w skład majątku wchodzi nieruchomość obciążona hipote-
ką dla zabezpieczenia kredytu zaciągniętego przez jednego z małżonków, który 
w wyniku podziału otrzymuje tę nieruchomość.

Jeżeli stanowiąca majątek wspólny nieruchomość jest obciążona hipoteką, 
to według przeważającego stanowiska SN należy obciążenie to odliczyć od war-
tości nieruchomości. Sąd Najwyższy nie zajął jednak stanowiska w sprawie sytu-
acji, kiedy wierzytelność hipoteczna przewyższa wartość rynkową nieruchomo-
ści wyliczoną na dzień podziału. Uważam, że w tej sytuacji trudno jest znaleźć 
dobre rozwiązanie. Można ograniczyć podział do części majątku (art. 1038 k.c.), 
gdy jednak zważy się, że w naszych warunkach lokal mieszkalny czy budynek 
to, w większości spraw, główny składnik majątku, można ustalić wartość ryn-
kową nieruchomości bez hipoteki i w razie przyznania jej na wyłączną własność 
jednemu z małżonków (byłemu małżonkowi), przysługującą drugiemu małżon-
kowi spłatę czy dopłatę zmniejszyć o połowę wierzytelności hipotecznej – chyba 
że w umowie majątkowej udziały w majątku wspólnym były inaczej określone. 
Oczywiście, gdy oboje małżonkowie byli dłużnikami osobistymi i rzeczowymi, 
to należy uzyskać od banku, jako wierzyciela hipotecznego, zwolnienie z osobi-
stej odpowiedzialności tego małżonka, który nie otrzyma nieruchomości. Jeśli 
bank nie wyrazi zgody, pozostaje tylko możliwość oszacowania wartości lokalu 
bądź budynku bez hipoteki i podzielenie aktywów. Jeżeli, przykładowo, budynek 
da się podzielić na dwie odrębne nieruchomości, to dojdzie do zmiany hipoteki 
na łączną. Gdy w skład majątku wchodzą jednostki w funduszach emerytalnych, 
podziału należy dokonać ilościowo, jeśli natomiast przyznaje się wszystkie jed-
nostki jednemu byłemu małżonkowi – wartościowo.

Podział może być sądowy lub umowny. Podział sądowy następuje na 
podstawie postanowienia sądu w następujących rodzajach spraw: podział ma-
jątku w sprawie o rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa, jeżeli nie 
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powoduje to nadmiernej zwłoki w rozpoznaniu sprawy (art. 58 § 3 k.r.o.), w po-
stępowaniu o dział spadku oraz w drodze postępowania polubownego. Jak poka-
zuje praktyka, sądy dokonują podziału majątku w tych sprawach tylko wówczas, 
gdy strony są zgodne co do składu, wartości i sposobu podziału. Podział na pod-
stawie umowy podlega w zasadzie ogólnym uregulowaniom dotyczącym czyn-
ności prawnych (art. 73–81 k.c.). Tak więc, przy umownym podziale, strony mogą 
na zasadzie swobody umów (art. 3531 k.c.) podzielić majątek dowolnie, oczywiście 
z zachowaniem przepisów bezwzględnie obowiązujących (art. 58 § 1 k.c.).

Umowa o podziale majątku, jeśli przedmiotem podziału są ruchomości, 
może być zawarta w dowolnej formie. Jeżeli natomiast tym przedmiotem jest 
nieruchomość lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, umowa musi być 
zawarta w formie aktu notarialnego (art. 158 w związku z art. 73§ 2 k.c. i art. 172 
ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych4, dalej: u.s.m.).

Umowa powinna zawierać wszystkie istotne elementy umowy znoszącej 
współwłasność, to jest oświadczenia o przeniesieniu udziałów, postanowienia 
o spłatach, ewentualnie dopłatach, a gdy przedmiotem podziału jest nieru-
chomość, dodatkowo wskazywać numer księgi wieczystej i zawierać wniosek 
o dokonanie wpisu odpowiadający wymaganiom pisma procesowego, a więc we 
wniosku powinni być wymienieni uczestnicy postępowania określeni w art. 6261 

§ 2 k.p.c. Obowiązek zamieszczenia przez notariusza takiego wniosku w akcie 
wynika z art. 92 § 4 Prawa o notariacie5, gdyż umowa ta stanowi podstawę wpisu 
do księgi wieczystej. Należy tu wspomnieć, że do umowy tej mają zastosowanie 
przepisy o wadach oświadczenia woli. W razie jej nieważności każdy, kto ma 
w tym interes prawny, może wytoczyć powództwo na podstawie art. 189 k.p.c. 
o ustalenie nieważności. 

Jeśli po umownym podziale majątku zostanie złożony wniosek o sądowy 
podział i strony podniosą zarzut nieważności umowy, to sąd dokonuje oceny tej 
umowy i, w razie uznania zasadności zarzutu, orzeknie o podziale. W przeciw-
nym razie oddali wniosek. 

Sądowy podział dokonuje się w trybie nieprocesowym (art. 566 i 567 
k.p.c.). Postępowanie to może być połączone z działem spadku bądź zniesieniem 
współwłasności (art. 689 k.p.c.), co jest konieczne w razie śmierci jednego z mał-
żonków. Podział majątku musi być dokonany uprzednio bądź razem z działem, 

4  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Dz.U. 2001, nr 4, 
poz. 27. 

5 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, Dz.U. 1991, nr 22, poz. 91.
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gdyż dopiero w wyniku podziału majątku wiadomo, co po zmarłym małżonku 
wchodzi w skład spadku. Jeśli majątek stanowi współwłasność z osobą trzecią, 
na przykład z konkubentem małżonki, to postępowanie może być też połączo-
ne ze zniesieniem współwłasności. Jeżeli zostanie złożony wniosek o dział bez 
uprzedniego podziału majątku, to sąd powinien wezwać wnioskodawcę do uzu-
pełnienia wniosku, lecz nie pod rygorem zwrotu, a pod rygorem zawieszenia 
postępowania (por. Uchwałę SN z dn. 2 marca 1972 r., III CZP 100/71, OSNC 
1972, nr 7–8, poz. 129).

W sprawach o podział majątku wspólnego sąd rozstrzyga kompleksowo:
1. O składzie i wartości majątku wspólnego, ustalając wartość z chwili do-

konywania podziału.
2. O roszczeniach wynikających z art. 45 k.r.o., jak i o roszczeniach za 

czas od ustania wspólności ustawowej do chwili podziału majątku wspólnego. 
Po wszczęciu postępowania o podział majątku wspólnego sąd w tym postępo-
waniu rozstrzyga o bezskuteczności rozporządzenia względem współmałżonka 
udziałem w przedmiocie, który był objęty wspólnością ustawową (art. 1036 k.c. 
w zw. z art. 46 k.r.o.). Powoduje to możliwość dokonania podziału majątku tak, 
jakby to rozporządzenie – w zakresie uznanym za bezskuteczne – nie zosta-
ło w ogóle dokonane. Udział taki może być zatem objęty aktywami dzielonego 
majątku i podlegać podziałowi. Mamy tu do czynienia z różnymi układami sy-
tuacji, zarówno jeśli chodzi o ustalenie składu, jak i wartości majątku objętego 
podziałem. Przykładowo można wskazać kilka z nich:

1. Jeżeli wkład jednego z małżonków do spółki cywilnej, przekształconej 
w spółkę jawną, pochodzi z majątku objętego wspólnością majątkową małżeń-
ską, to do majątku tego należy również wierzytelność z tytułu nakładu, którym 
pokryto wkład. Wysokość tej wierzytelności ustala się według reguł obowiązu-
jących przy obliczaniu wartości udziału kapitałowego w przypadku wystąpienia 
wspólnika ze spółki jawnej (art. 65 Kodeksu spółek handlowych6). Wartość na-
kładu z majątku wspólnego małżonków na nabycie należącego do jednego z nich 
udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ustala się według ceny ryn-
kowej tego udziału. Przy obliczaniu wartości udziałów w obu spółkach należy 
mieć na uwadze stan spółki z chwili ustania wspólności majątkowej małżeńskiej, 
a ceny – z daty orzekania (Uchwała SN z dn. 13 marca 2008 r., III CZP 9/08, 
OSNC 2009, nr 4, poz. 54).

6 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2000, nr 94, 
poz. 1037.
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2. O zaliczeniu poszczególnych przedmiotów majątkowych do majątku 
wspólnego lub majątku osobistego małżonków nie decydują złożone przez nich 
oświadczenia, że nabywany przedmiot wchodzi w skład określonej masy ma-
jątkowej, gdyż samo takie oświadczenie – w razie pozostawania małżonków 
w ustroju małżeńskiej wspólności ustawowej – nie może stanowczo wyłączać 
skutków wynikających z przepisów art. 31–34 k.r.o. (Postanowienie SN z dn. 
2 lutego 2012 r., II CSK 363/11, LEX nr 1211142). Jeśli więc na przykład małżo-
nek oświadczy przy zawieraniu umowy w formie aktu notarialnego, że nabywa 
nieruchomość z majątku osobistego, a faktycznie nabywa z majątku wspólnego, 
to notariusz spisze umowę i prześle wypis aktu notarialnego do sądu wieczy-
stoksięgowego, który dokona wpisu prawa własności na rzecz tego małżonka 
jako wyłącznego właściciela. Nie oznacza to jednak, że ta nieruchomość stanowi 
majątek osobisty tego małżonka – wpis do księgi ma tylko charakter deklarato-
ryjny. W razie sporu między małżonkami (byłymi małżonkami), co do tego, czy 
dany przedmiot wchodzi do majątku wspólnego, sąd może wydać postanowienie 
wstępne. 

3. W sytuacji, gdy nakłady pochodzące z majątku wspólnego zostały prze-
znaczone na budowę domu na gruncie wchodzącym w skład majątku odrębnego 
jednego z małżonków, wartość tych nakładów określa się w ten sposób, że naj-
pierw ustala się ułamkowy udział nakładów małżonków w wartości domu z czasu 
jego budowy, a następnie oblicza się ten sam ułamkowy udział w wartości domu 
według cen rynkowych (Uchwała SN z dn. 16 grudnia 1980 r., III CZP 46/80, 
OSNC 1981/11/206). Pojawia się tu jednak pytanie, czy Kodeks rodzinny stano-
wi wyłączną podstawę do rozliczeń między małżonkami, czy do tych rozliczeń, 
w zakresie budowy, można stosować przepisy Kodeksu cywilnego – konkretnie 
art. 231 § 1 k.c. (Według tego przepisu: „Samoistny posiadacz gruntu w dobrej 
wierze, który wzniósł na powierzchni lub pod powierzchnią gruntu budynek 
lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel 
działki, może żądać, aby właściciel przeniósł na niego własność zajętej działki 
za odpowiednim wynagrodzeniem”. Stosownie do § 2 o brzmieniu: „Właściciel 
gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości prze-
noszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto 
wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpo-
wiednim wynagrodzeniem”). Z zestawienia art. 45 k.r.o i art. 231 § 1 k.c. wyni-
ka, że na podstawie pierwszego małżonek może żądać zasądzenia odpowiedniej 
części wartości nakładów według wielkości udziału, a na podstawie drugiego 
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przepisu ma roszczenie o wykup udziału we własności gruntu. Z porównania 
obu uprawnień wynika, że dla małżonka wybór nie jest obojętny. Orzecznictwo 
Sądu Najwyższego w tej kwestii przechodziło ewolucję. Przez wiele lat kształ-
towała je uchwała z 3 października 1969 r. (III CZP 71/69, OSNCP 1970, nr 6, 
poz. 99), wykluczająca podstawę z art. 231 § 1 k.c. Zasadniczym argumentem na 
rzecz tego poglądu był brak koniecznej przesłanki samoistnego posiadania. Wyło-
mem od tego poglądu są uchwały SN z 18 stycznia 1982 r. (III CZP 54/81, OSNCP 
1982, nr 5–6, poz. 71) i z 11 marca 1985 r. (III CZP 7/85, OSNCP 1985, nr 11, poz. 
170), w których  sąd przyjął możliwość stosowania art. 231 § 1 k.c. i ten pogląd 
został przyjęty w orzeczeniu z 24 stycznia 1989 r. (I CR 105/89, OSP 1990, nr 10, 
poz. 360). W jego uzasadnieniu sąd odwołał się do zasad współżycia społecznego 
oraz zasady dobra rodziny i tak ukształtowała się praktyka orzecznicza.

Do tego orzecznictwa słusznie krytycznie odniósł się J. Ignaczewski7, 
przede wszystkim podkreślając brak kumulatywnego spełnienia przesłanek do 
zastosowania art. 231 k.c., do których odwołał się Sąd Najwyższy. Niemożliwe 
jest wręcz wykazanie, przy czynieniu nakładów z majątku wspólnego na majątek 
osobisty jednego z małżonków, samoistnego posiadania i dobrej wiary, nawet przy 
uwzględnieniu art. 7 k.c. Stanowisko Sądu Najwyższego w istocie nie wyjaśnia 
wzajemnego stosunku konkurujących ze sobą przepisów Kodeksu cywilnego i Ko-
deksu rodzinnego i opiekuńczego, a tym samym właściwej podstawy do rozliczeń 
wspólnej budowy na gruncie należącym do jednego z małżonków.

Przy podziale majątku wspólnego pojawia się pytanie, czy nowelizacja 
hipoteki dokonana ustawą z 26 czerwca 2009 r. ma wpływ na podział mająt-
ku wspólnego po 20 lutego 2011 r., jeżeli w jego skład wchodzi nieruchomość 
wspólna obciążoną hipoteką. Na pytanie to należy udzielić odpowiedzi pozy-
tywnej z następujących przyczyn: według ugruntowanego stanowiska orzecz-
nictwa, w stanie prawnym zarówno przed zmianą z 20 lutego 2011 r. przepisów 
o hipotece, jak i po tej zmianie, przy szacowaniu składników majątku wspól-
nego należy uwzględnić obciążenie zmniejszające rzeczywistą wartość tych 
składników majątkowych, w szczególności obciążenie o charakterze prawno-
rzeczowym, za które ponosi odpowiedzialność każdorazowy właściciel nieru-
chomości, zwłaszcza obciążenie hipoteką i prawami dożywocia. Wartość takich 
obciążeń odlicza się zarówno przy ustalaniu składników majątku wspólnego, jak 
i przy zaliczeniu wartości przyznanej jednemu z małżonków nieruchomości na 

7 J. Ignaczewski, Małżeńskie prawo majątkowe. Sądowe komentarze tematyczne, Warsza-
wa 2011, s. 168.
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poczet przysługującego mu udziału w majątku wspólnym (por. Postanowienie 
SN z dn. 29 września 2004 r., II CK 538/03, LEX nr 137537 i z 26 listopada 
2009 r., III CZP 103/09, LEX nr 551881 oraz z dn. 26 października 2011 r., I CSK 
41/11, LEX nr 1101323). Jeśli więc, przykładowo, nieruchomość wspólna była 
obciążona hipoteką zwykłą i dochodzi do podziału tej nieruchomości między 
byłych małżonków (lub małżonków w przypadku separacji), to powstaje hipo-
teka łączna na podstawie art. 76 ust. 1 u.k.w.h., tak jak powstałaby przed wej-
ściem w życie ustawy nowelizującej. Jeśli natomiast w wyniku podziału docho-
dzi do ustanowienia odrębnej własności lokali przed nowelizacją wprowadzoną 
ustawą z 26 czerwca 2009 r., to będzie miał zastosowanie art. 76 ust. 4 u.k.w.h. 
w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą (por. Uzasadnienie uchwały siedmiu 
sędziów SN z dn. 16 października 2008 r., III CZP 71/08, OSNC 2009, nr 4, poz. 
49, dotyczące kwestii intertemporalnych związanych z wejściem w życie ustawy 
nowelizującej art. 76 ust. 4 u.k.w.h. w 2001 r.). Jeżeli zaś do podziału przez usta-
nowienie odrębnej własności lokali dochodzi po 20 lutego 2011 r., to ma zastoso-
wanie art. 76 u.k.w.h. w brzmieniu obowiązującym od tego dnia.
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THE DIVISION OF THE JOINT PROPERTY OF SPOUSES  
AFTER STANDING STILL OF THE COMMUNITY 

PROPERTY IN THE CASE-LAW OF THE SUPREME COURT

Summary

The purpose of the article is presentation of the Supreme Court case-law in rela-
tion to the division of the joint property of spouses after standing still of the community 
property. It is known from experience that more and more cases of this kind are brought 
before the courts.

Author’s theoretical deliberation analyses this issue, especially the problem of 
a payoff between spouses, relating from expenses and imput on personal and joint prop-
erties of spouses.

The key issue in such cases is the partition of joint property including a mortgage 
on a real estate (a residential premisses, a business premisses, a building), especially in 
cases in which a value of the mortgage is higher then a current value of the estate.

Unfortunately, there is no judgement of the Supreme Court relating to this issue.
The author makes suggestions as to the possible way of the partition of the mort-

gaged joint marital property.
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