
Jakie są warunki odpowiedzialności za długi drugiego małżonka? 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami kodeksu postępowania cywilnego oraz 
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest możliwe by prowadzić egzekucję z majątku osoby 
nie będącej dłużnikiem. Niezbędne jest jednak by Sąd wydał orzeczenie bądź nakaz zapłaty. 
Nawet jeśli z jego treści nie wynika, że pozwanym jest współmałżonek, przepisy prawa mogą 
rozszerzyć tą odpowiedzialność właśnie na niego. Konieczne jest nadanie klauzuli 
wykonalności na w/w tytuł prawny. Wynika z przepisu art. 787 kpc, 787(1)kpc oraz 787(2) 
kpc w związku z przepisami 30 i następne kro.  

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy prawa wspólność 
majątkowa (inaczej wspólność ustawowa). Obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie 
jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich, gdyż wchodzi do 
współwłasności (majątek wspólny). Jest to tak zwana współwłasność łączna. Wszystko co 
jest poza nią należy do majątku osobistego każdego z małżonków.   

Zasadę stanowi egzekucja z majątku osobistego oraz pobranego już przez dłużnika 
wynagrodzenia za pracę lub dochody uzyskane z prowadzenia przez niego innej działalności 
zarobkowej oraz z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw 
własności przemysłowej oraz innych praw twórcy (art. 776(1) § 1 kpc). Odpowiedzialność 
drugiego z małżonków powstanie w przypadku wykazania przez wierzyciela dokumentu 
urzędowego lub prywatnego, z którego wynika, że czynność prawna została dokonana za 
zgodą współmałżonka.  

W przypadku powstania zadłużenia w związku z prowadzoną działalnością w oparciu o 
przedsiębiorstwo, zgoda współmałżonka nie jest wymagana i wierzyciel może dochodzić 
roszczenia.  

W sytuacji prowadzenia przez dłużnika działalności gospodarczej w oparciu o 
przedsiębiorstwo, które może wchodzić do majątku wspólnego zgoda małżonka na dokonanie 
czynności nie ma znaczenia, albowiem wystarczające jest, aby wierzytelność powstała w 
związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa. W sytuacji zaś, gdy była zgoda małżonka, 
odpowiedzialność rozszerza się na cały majątek wspólny.  

Na koniec warto wskazać, że zawarcie tzw. intercyzy nie powoduje, że klauzuli nie można 
nadać na małżonka. Z treści przepisu 47(1) kro wynika ściśle, że by uchylić się od 
odpowiedzialności, niezbędna jest wiedza wierzyciela o tej kwestii, w przeciwnym razie 
sytuacja ta nie korzysta z ochrony prawa. Jeżeli zadłużenie stało się wymagalne przed 
zawarciem umowy majątkowej, gdy klient był już w związku małżeńskim, dług obciąży 
małżonkę jeśli była jego zgoda lub czynność miała znaczenie dla prowadzonego wspólnego 
gospodarstwa domowego. Wydaj się, że w tej sytuacji skuteczną obroną może być złożenie 
powództwa przeciwegzekucyjnego.  

Z powyższego wynika, że odpowiedzialność ograniczy się co do zasady do przedsiębiorstwa, 
chyba, że na czynności z nią związane uzyskał również zgodę współmałżonka. 
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