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Wstęp

Zamieszczone w niniejszym zeszycie opracowania stanowią zmienioną wersję 
referatów wygłoszonych w trakcie IV Kolokwium Jagiellońskiego zorganizowane-
go przez Katedrę prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 14 grud-
nia 2012 r. wspólnie z Krajową szkołą sądownictwa i prokuratury w Krakowie. 
Motywem przewodnim tej edycji Kolokwium1 była problematyka odpowiedzialno-
ści małżonków za zobowiązania, w tym także za zobowiązania podatkowe. prezen-
towane opracowania dotyczą aspektów materialnoprawnych i procesowych odpo-
wiedzialności małżonków za zobowiązania cywilnoprawne. 

Reforma przepisów regulujących stosunki majątkowe między małżonkami 
dokonana przez ustawę z dnia 17 czerwca 2004 r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1691), która 
weszła w życie z dniem 20 stycznia 2005 r., zmieniła w istotny sposób model od-
powiedzialności małżonka pozostającego w ustawowej wspólności małżeńskiej za 
zobowiązania drugiego z małżonków. przed tą zmianą zasadą było, że za zobowią-
zania jednego z małżonków odpowiedzialność, ograniczoną do majątku dorobko-
wego (nazywanego obecnie wspólnym), ponosił także drugi z małżonków (niebę-
dący dłużnikiem). sposób powstania zobowiązania nie miał znaczenia. W nowym 
ujęciu, wynikającym ze znowelizowanego przez wspomnianą ustawę art. 41 k.r.o., 
odpowiedzialność za zobowiązania jednego z małżonków została zróżnicowana  
w zależności od tego, co jest źródłem takiego zobowiązania. W imię ochrony inte-
resów rodziny dłużnika odpowiedzialność za zobowiązania małżonka dłużnika 
zależy — w przypadku zobowiązań wynikających z czynności prawnej — od zgo-
dy tego małżonka na zaciągnięcie zobowiązania. Jeżeli zgoda taka została udzielo-
na, wierzyciel może się zaspokoić nie tylko z majątku osobistego małżonka będą-
cego dłużnikiem, lecz także z całego majątku wspólnego małżonków. W razie nie-
uzyskania takiej zgody lub w sytuacji, gdy zobowiązanie nie wynika z czynności 
prawnej, lecz powstało na przykład z mocy prawa (bezpodstawnego wzbogacenia, 
czynu niedozwolonego itd.), orzeczenia sądu czy — obecnie już rzadko — decyzji 

1 Na temat idei Kolokwiów Jagiellońskich i tematyki poprzednich edycji zob. na stronie: www.cywilne.law.uj.edu.pl.



6

administracyjnej, wierzyciel jednego z małżonków może zaspokoić się jedynie z okre-
ślonych przedmiotów należących do majątku wspólnego (por. art. 41 § 2 k.r.o.). 
Kluczowemu zagadnieniu udzielenia zgody małżonka dłużnika na zaciągnięcie 
zobowiązania poświęcony jest artykuł pani dr Anity Lutkiewicz–Rucińskiej.

Jeżeli małżonek będący dłużnikiem nie wykonał zobowiązania, przed wierzy-
cielem pojawia się problem przymusowego dochodzenia jego wierzytelności. powsta-
je wówczas zagadnienie dopuszczalności pozwania obydwojga małżonków, mimo że 
dłużnikiem jest tylko jedno z nich. tej właśnie kwestii dotyczy artykuł pani dr Bar-
bary Jelonek–Jarco. Kolejnym zagadnieniem jest możliwość prowadzenia egzekucji 
z majątku wspólnego przez wierzyciela na podstawie tytułu egzekucyjnego uzyska-
nego tylko przeciwko jednemu z małżonków. W tym zakresie powołana ustawa  
z 17 czerwca 2004 r. znowelizowała również przepisy kodeksu postępowania cywil-
nego, regulując — odmiennie niż w poprzednim stanie prawnym — nadanie klauzu-
li wykonalności takiemu tytułowi egzekucyjnemu przeciwko małżonkowi dłużnika, 
jak też środków obrony tego małżonka w razie wszczęcia egzekucji na podstawie 
takiego tytułu, w szczególności w razie zawarcia przez małżonków umowy majątko-
wej małżeńskiej. tę grupę zagadnień, związanych z ochroną interesów małżonka 
dłużnika w toku postępowania o nadanie klauzuli wykonalności i postępowania eg-
zekucyjnego, omawia w swoim artykule pani dr hab. Marta Romańska.

Nierzadko zdarza się niestety również tak, że dłużnik, próbując uniknąć egze-
kucji, dokonuje ze swoim małżonkiem przesunięć poszczególnych przedmiotów 
majątkowych między majątkiem wspólnym i majątkiem osobistym małżonka, nie-
będącego dłużnikiem, albo przesunięcia do majątku wspólnego przedmiotów ma-
jątkowych należących do majątku osobistego dłużnika. Dłużnik lub jego małżonek 
mogą dokonać także czynności prowadzących do uszczuplenia ich majątku wspól-
nego, z którego mógłby się zaspokoić wierzyciel. pojawia się wówczas problem 
dopuszczalności zaskarżenia przez wierzyciela jednego z małżonków takiej czyn-
ności prawnej zdziałanej na jego niekorzyść na podstawie przepisów o tzw. skardze 
pauliańskiej (art. 527 i n. k.c.), w szczególności gdy czynność fraudacyjna odnosząca 
się do majątku wspólnego została dokonana przez małżonka niebędącego dłużnikiem, 
korzystającego z przyznanego każdemu z małżonków prawa do samodzielnego 
podejmowania czynności zarządu majątkiem wspólnym. tej ciekawej i skompliko-
wanej problematyki dotyczy artykuł pani dr Julity Zawadzkiej. 

Życząc miłej lektury opracowań zamieszczonych w niniejszym zeszycie 
„transformacji prawa prywatnego” chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich Czy-
telników do udziału w kolejnych Kolokwiach Jagiellońskich. Jest to doskonała okazja 
do debaty na bieżące tematy z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. 
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