Co obejmuje podział majątku wspólnego małżonków?
Podział majątku wspólnego małżonków jest jednym z najczęstszych punktów spornych podczas spraw rozwodowych. Po zawarciu związku małżeńskiego bowiem
wszelkie dobra materialne męża i żony stają się własnością obojga małżonków i nie
podlegają podziałowi. Co obejmuje taki majątek wspólny i czym różni się od osobistego?

Majątek wspólny a osobisty – różnice
Podział majątku wspólnego ma miejsce w trakcie sprawy rozwodowej, chyba że wcześniej
ustanowiona została rozdzielność majątkowa, nazywana powszechnie intercyzą. Takie porozumienie można podpisać zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i w jego trakcie, co
zapewnia obojgu małżonkom pełną niezależność finansową i eliminuje późniejszą konieczność podziału majątku wspólnego w trakcie sprawy rozwodowej.
Jeżeli do podpisania intercyzy nie doszło, mamy do czynienia z majątkiem wspólnym.
Oznacza to, że wszelkie dobra materialne, jakie posiadają mąż i żona, wchodzą w
skład wspólnej własności.
O jakich dobrach mowa? Między innymi o:
•

nieruchomościach (mieszkaniach, domach, a także innych posiadanych budynkach
czy gruntach);

•

ruchomościach (mowa o wszystkim tym, co nie jest nieruchomością i można fizycznie
przenieść);

•

wynagrodzeniach obojga małżonków;

•

oszczędnościach gromadzonych na koncie bankowym;

•

środkach gromadzonych na funduszach emerytalnych.

Majątek osobisty to z kolei wszystkie przedmioty majątkowe, które nie zostały objęte wspólnością. Mowa tutaj między innymi o rzeczach nabytych przez małżonka przed powstaniem
wspólności ustawowej, niezbywalnych prawach przysługujących jednej osobie lub przedmiotach służących do zaspokajania potrzeb tylko jednego z małżonków. Do majątku osobistego zaliczamy także nagrody i prawa autorskie, odszkodowania i zadośćuczynienia, darowizny, majątek dziedziczony oraz renty, które zostały przydzielone w wyniku utraty zdolności do pracy zarobkowej.

Podział majątku wspólnego małżonków a rozwód
Podziału majątku wspólnego małżonków zazwyczaj dokonywany jest przez sąd w trakcie
sprawy rozwodowej, jednak może dojść do niego również polubownie.
Jeżeli małżonkowie wyrażają taką chęć, istnieje możliwość ustanowienia rozdzielności majątkowej w formie umowy – jego to metoda najłatwiejsza, która zwykle oznacza
równy podział majątku dla obu stron.
Jeżeli jednak małżonkowie nie są w stanie pójść na kompromis, możliwe jest ustanowienie
rozdzielności majątkowej sądownie. W takiej sytuacji jedna ze stron powinna złożyć w sądzie rejonowym stosowny wniosek, w którym uwzględnione będą podstawa prawna ustania

wspólnoty małżeńskiej oraz opis majątku podlegającego podziałowi. Sąd dzieli majątek, biorąc pod uwagę nakład pracy małżonków, a także wkład w wychowanie dzieci czy prowadzenie gospodarstwa domowego. Taki wniosek można złożyć nawet bez zgody drugiego
małżonka, jednak zawsze niezbędne jest wskazanie konkretnych przyczyn do ustanowienia
nierównych podziałów majątku wspólnego. W takiej sytuacji istotną rolę odgrywają zebrane
dowody, a także zeznania świadków.

