Jak oblicza się dorobek?
Umowa majątkowa małżeńska może przewidywać sposób obliczania dorobku. Jeżeli nie zawiera
takich uregulowań, wówczas stosuje się przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.
Kodeks podaje, które przedmioty przy obliczaniu dorobków się pomija, a które do nich dodaje.
Elementy majątkowe niewliczane do
dorobków
Przedmioty nabyte przed zawarciem umowy
majątkowej

Przedmioty majątkowe nabyte przez
dziedziczenie, zapis lub darowiznę
Prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać
tylko jednej osobie
Przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za
uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju
zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za
doznaną krzywdę (nie dotyczy to renty należnej
poszkodowanemu małżonkowi z powodu
całkowitej lub częściowej utraty zdolności do
pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia
się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków
powodzenia na przyszłość)
Wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę
lub z tytułu innej działalności zarobkowej
jednego z małżonków
Prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa
własności przemysłowej i inne prawa twórcy
Przedmioty nabyte jako wyżej wymienione
surogaty

Elementy majątkowe doliczane do dorobków
Darowizny dokonane przez jednego z
małżonków, z wyłączeniem darowizn na rzecz
wspólnych zstępnych małżonków oraz drobnych
zwyczajowo przyjętych darowizn na rzecz
innych osób
Usługi świadczone osobiście przez jednego z
małżonków na rzecz majątku drugiego
małżonka
Nakłady i wydatki na majątek jednego małżonka
z majątku drugiego małżonka

Dorobek oblicza się po ustaniu rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków, co może
nastąpić w wyniku:
•
•
•
•
•

śmierci jednego z małżonków
rozwiązania (np. przez rozwód) lub unieważnienia małżeństwa
rozwiązania umowy majątkowej małżeńskiej
zmiany umowy majątkowej małżeńskiej
powstania pomiędzy małżonkami ustroju przymusowej rozdzielności majątkowej np. przy
orzeczeniu separacji

Dorobek jest obliczany według stanu majątku z chwili ustania rozdzielności majątkowej i według cen z
chwili rozliczenia.

Po ustaniu rozdzielności małżonkowi, którego dorobek jest mniejszy przysługuje prawo jego
wyrównania. Może to nastąpić przez zapłatę lub przeniesienie prawa.
Z ważnych powodów każdy z małżonków ma jednak prawo żądania zmniejszenia obowiązku
wyrównania dorobków. Tymi powodami mogą przykładowo być:
•
•
•
•
•

nadmierna rozrzutność
pijaństwo
hazard
naganne zachowanie małżonka żądającego wyrównania
niewykorzystaniem przez jednego z małżonków jego możliwości zarobkowych, co skutkuje
rażącym lub uporczywym nieprzyczynianiem się do powstania dorobku

W razie braku porozumienia między małżonkami co do sposobu lub wysokości wyrównania, spór
rozstrzyga sąd.

Jak rozlicza się dorobek w przypadku śmierci jednego małżonka?
W takiej sytuacji wyrównanie dorobków następuje między spadkobiercami nieżyjącego małżonka, a
małżonkiem pozostającym przy życiu.

