
Odpowiedzialność
za długi

współmałżonka 
w czasie trwania 

i po ustaniu
małżeństwa.

Zadanie jest finansowane z budżetu państwa w ramach
dotacji celowej przekazanej Powiatowi Łódzkiemu

Wschodniemu.



 
W chwili zawierania małżeństwa między małżonkami powstaje z

mocy ustawy wspólność majątkowa, czyli od tej chwili małżonkowie
gromadzą majątek wspólny do którego zalicza się m.in:

 
- przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej

małżeńskiej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich,
-  odebrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej

każdego z małżonków;
- dochody  z  majątku  wspólnego, jak również z majątków osobistych każdego

 z małżonków;
- środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu

emerytalnego każdego z małżonków;
- kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 



Przed zawarciem małżeństwa
narzeczeni mogą podjąć decyzje 
 o  tym  że  nie  chcą  wspólności 

 majątkowej 
 i  mogą   zawrzeć umowę 

o  rozdzielności  majątkowej   



Odpowiedzialność za zaciągnięte długi zależy od
tego który z małżonków te zobowiązanie  zaciągnął, 
 na   jakiej  podstawie   oraz  jaki  ustrój majątkowy

panuje w małżeństwie. 



Gdy małżonków nie łączy wspólność majątkowa
lecz panuje ustrój rozdzielności majątkowej to

zasada jest taka, że każdy z małżonków
odpowiada za zaciągnięte przez siebie długi

 i wierzyciele nie mogą zaspokajać się z majątku
drugiego małżonka. Wyjątkiem od tej zasady są
sytuacje, gdy zobowiązanie zostało zaciągnięte

przez małżonka w celu zaspokajania potrzeb
rodziny to egzekucja może być prowadzona

również z majątku wspólnego.



Wówczas kiedy małżonkowie wspólnie zaciągną
zobowiązanie to ich odpowiedzialność wobec wierzycieli

jest solidarna.



Natomiast  gdy jednak tylko jeden z małżonków zaciągnął zobowiązanie bez
zgody i wiedzy drugiego małżonka to wierzyciel może prowadzić egzekucję
jedynie z:
- majątku osobistego dłużnika ( tego małżonka który zaciągnął zobowiązanie ,
- z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej
działalności zarobkowej,
- z korzyści uzyskanych z tytułu praw autorskich, praw pokrewnych, praw
własności przemysłowej i praw twórcy,
- z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa (jeśli
wierzytelność powstała w związku z prowadzenie przedsiębiorstwa)



Gdy dług został zaciągnięty przez jednego z małżonków jeszcze
przed powstaniem wspólności majątkowej  lub dotyczy majątku
osobistego małżonka to wierzyciel może prowadzić egzekucje
jedynie z :
- majątku osobistego dłużnika 
- z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez
dłużnika z innej działalności zarobkowej,
- z korzyści uzyskanych z tytułu praw autorskich, praw pokrewnych,
praw własności przemysłowej i praw twórcy.



Odpowiedzialność małżonków za
zobowiązania publicznoprawne.

 
Małżonek którego dotyczy zobowiązanie

odpowiada za nie całym swoim majątkiem
osobistym,

 a odpowiedzialność wspólna małżonków
ograniczona jest do majątku wspólnego.

Odpowiedzialność za zobowiązania
podatkowe oraz za zobowiązania względem

ZUS  ogranicza się do okresu w którym
między małżonkami panowała wspólność

majątkowa. 



Jeżeli między małżonkami dojdzie do
rozwodu lub separacji to zobowiązania

powstałe przed tym zdarzeniem również
obciążają małżonków. Małżonek

rozwiedziony odpowiada solidarnie 
z byłym małżonkiem, jednak granicę jego

odpowiedzialności stanowi wartość
udziału przypadającego mu w majątku

wspólnym. 



W   przypadku  problemów  prawnych, potrzeby
pomocy zapraszamy do korzystania z punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego

poradnictwa obywatelskiego.
 

Na stronie https://np.ms.gov.pl
znajduje się prosta wyszukiwarka w której

znajdziecie Państwo wszystkie dostępne w Polsce
punkty tej pomocy. 


