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Pozycja wierzyciela przy dochodzeniu roszczeń wobec spółki jawnej od wspólnika 

i małżonka wspólnika. 

 

I Uwagi wstępne.  

Bezpieczeństwo i pewność obrotu gospodarczego wymagają stworzenia odpowiednich 

narzędzi pozwalających na przymuszenie dłużników uchylających się od spełnienia zaciągniętych 

zobowiązań do wykonania tych obowiązków. Każdy wierzyciel, a szczególnie taki który uczestniczy 

w obrocie gospodarczym, powinien mieć zatem na uwadze ewentualność, że przysługujące mu 

roszczenie nie zostanie dobrowolnie spełnione. W takim wypadku aktualizuje się potrzeba skorzystania 

z pomocy odpowiednich organów państwa, które zgodnie z prawem są w stanie skutecznie 

wyegzekwować należną wierzytelność. Warto jednak zwrócić uwagę, że częstokroć potwierdzenie 

przysługujących wierzycielowi praw nie jest wystarczające – nawet wtedy dłużnik może dalej uchylać 

się od swoich obowiązków. Konieczne może być zatem wszczęcie postępowania egzekucyjnego, 

stanowiącego niejako rozwiązanie ostateczne wobec szczególnie opornych dłużników. Przeprowadzenie 

skutecznej egzekucji, która doprowadzi do pełnego zaspokojenia wierzyciela jest jednak bardzo często 

niezwykle skomplikowane. Należy przy tym wziąć tu pod uwagę zarówno przypadki, w których 

do skomplikowania postępowania przyczynia się dłużnik, który do ostatniej chwili utrudnia egzekucję, 

czy też nie ma wystarczającego majątku na pokrycie zaciągniętych zobowiązań, jak i te w których 

egzekucja jest trudna ze względu na złożoność regulacji prawnej odnoszącej się do określonego stanu 

faktycznego. 

Z drugą z wymienionych sytuacji mamy do czynienia w przypadku podjęcia próby 

zaspokojenia się z majątku wspólnego małżonków, kiedy tylko jeden z nich jest wspólnikiem spółki 

jawnej, w momencie gdy egzekucja wobec tej spółki okazała się bezskuteczna. Niniejsze opracowanie 

ma posłużyć szerokiej analizie tej problematyki, tak aby wskazać możliwe de lege lata możliwości 

zaspokojenia się wierzyciela z majątku wspólnego dłużnika będącego wspólnikiem spółki jawnej oraz 

jego małżonka. Kolejnym celem jest sformułowanie na tak zarysowanej podstawie wniosków 

i postulatów de lege ferenda. Właściwa analiza tej tematyki wymaga szerokiego spojrzenia, niezbędne 

jest więc przedstawienie pogłębionego kontekstu dotyczącego podjętego problemu. W pierwszej 

kolejności konieczne będzie zatem omówienie kwestii subsydiarnej odpowiedzialności wspólników 

spółki jawnej i możliwości jej realizacji w postępowaniu cywilnym. Dopiero w drugiej kolejności 

należy poddać analizie problematykę dalszego rozciągnięcia tej odpowiedzialności na majątek wspólny 

małżonków w sytuacji, kiedy jeden z nich jest wspólnikiem spółki jawnej. 
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W trakcie niniejszych rozważań trzeba będzie wziąć pod uwagę również odpowiednie 

przepisy obowiązujące w poprzednim stanie prawnym, przed nowelizacją wprowadzoną ustawą z dnia 

17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.
1
 

W interesującym nas zakresie ustawa znacznie zmieniła brzmienie przepisów art. 41 Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego,
2
 art. 778

1
 oraz art. 787 Kodeksu postępowania cywilnego,

3
 a także dodała 

do k.p.c. nowe przepisy – art. 776
1
 i art. 787

2
. Niemniej jednak niektóre przepisy dotyczące omawianej 

problematyki będą bowiem stosowane w swoim poprzednim brzmieniu, o czym szczegółowo 

we właściwej części pracy. 

 

II Subsydiarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej. 

W pierwszej kolejności należy rozważyć sytuację, w której ze względu na bezskuteczność 

egzekucji wobec spółki, wierzyciel podejmie próbę zaspokojenia się z majątku wspólnika tej spółki. 

Dopiero po zakończeniu analizy tej problematyki zasadne będzie rozważenie kwestii odpowiedzialności 

małżonka wspólnika. 

Należy bowiem mieć na względzie, że zasady odpowiedzialności za zobowiązania 

w spółkach osobowych zostały ukształtowane w sposób szczególny. Ustawodawca musiał zatem wziąć 

pod uwagę specyfikę tych podmiotów – jednostek organizacyjnych, nie posiadających osobowości 

prawnej. Spółka jawna, jako jedna ze spółek osobowych, w pełni podlega pod ten szczególny reżim 

odpowiedzialności. Art. 22 § 2 kodeksu spółek handlowych
4
 wyraźnie wskazuje, że każdy wspólnik 

odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i pozostałymi 

wspólnikami. Omawiany przepis in fine nakazuje jednak brać pod uwagę również regulację 

art. 31 k.s.h., statuującego subsydiarną odpowiedzialność wspólników.
5
 Art. 31 § 1 k.s.h. stanowi 

że wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja 

z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Wierzyciel w pierwszej kolejności musi więc poszukiwać 

zaspokojenia z majątku spółki jawnej. Dopiero w momencie stwierdzenia bezskuteczności egzekucji 

otwiera się droga do rozpoczęcia egzekucji z majątku wspólnika. Tak zarysowany model w pełni 

odpowiada specyfice omawianego podmiotu – co do zasady to właśnie spółka powinna regulować 

własne zobowiązania, używając do tego własnego majątku.
6
 Z kolei ze względu na silny element 

osobowy nie jest możliwe całkowite wyłączenie odpowiedzialności wspólników. Ich odpowiedzialność 

aktualizuje się natychmiast w momencie, w którym spółce zabraknie majątku do uregulowania 

zobowiązań. Celem subsydiarnej odpowiedzialności z art. 31 k.s.h. jest więc również uwolnienie 

wspólników od bezpośredniego ryzyka odpowiedzialności własnym majątkiem za długi spółki 

                                                           
1 Dz. U. z 2004 r., nr 162, poz. 1691, dalej jako ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. lub ustawa nowelizująca. 
2 Tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., nr 0, poz. 788, dalej jako k.r.o. 
3 Dz. U. z 1964 r., nr 43, poz. 296, dalej jako k.p.c. 
4 Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej jako k.s.h. 
5 A. Kidyba, komentarz do art. 31 k.s.h., w: A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych, komentarz LEX, Wolters Kluwers, Warszawa 

2013 r., tom I, s. 198. 
6 S. Sołtysiński, komentarz do art. 31 k.s.h., w: Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, Kodeks spółek handlowych, 
komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012 r., tom I, s. 462. 
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w momencie, kiedy spółka posiada jeszcze wystarczający majątek do regulowania własnych 

zobowiązań.
7
  Pozycja wierzyciela wydaje się być zatem odpowiednio zabezpieczona, gdyż w razie 

niepowodzenia egzekucji z majątku spółki może on zawsze poszukiwać zaspokojenia z majątku 

wspólników. Ta podstawowa zasada wymaga jednak dalszej, poszerzonej analizy. 

Wierzyciel może uzyskać dostęp do majątku wspólnika na dwa sposoby. Po pierwsze może 

on pozwać jednocześnie spółkę jawną i wspólnika i w ten sposób uzyskać tytuł egzekucyjny zarówno 

przeciwko spółce, jak i przeciwko wspólnikowi. Po drugie, może on pozwać jedynie spółkę, 

tak aby uzyskać przeciwko niej tytuł egzekucyjny, a potem uzyskać na tej podstawie klauzulę 

wykonalności przeciwko wspólnikowi w trybie art. 778
1
 Kodeksu postępowania cywilnego. Obie 

sytuacje wymagają nieco szerszego omówienia. 

Możliwość łącznego pozwania spółki jawnej i jej wspólników wynika z art. 31 § 2 k.s.h. 

Zgodnie z tym przepisem możliwe jest bowiem pozwanie wspólnika nawet zanim egzekucja z majątku 

spółki okaże się bezskuteczna. Jako ratio legis tej regulacji wskazuje się przeciwdziałanie wyzbywaniu 

się majątku przez wspólników spółki jawnej, którzy mają już świadomość egzekucji przeciwko spółce 

i w związku z tym mogliby podejmować działania w celu wyzbycia się własnego majątku.
8
 Wniesienie 

powództwa przeciwko spółce i wspólnikom pozwoli na przykład na zabezpieczenie powództwa, 

co zwiększy szanse wierzyciela na zaspokojenie.
9
 Wierzyciel może zatem uzyskać tytuł egzekucyjny 

zarówno przeciwko spółce jak i jej wspólnikom. Bezwarunkowe nadanie klauzuli wykonalności będzie 

jednak możliwe jedynie przeciwko spółce, gdyż nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom 

będzie możliwe dopiero w momencie wykazania, że egzekucja z majątku spółki jest bezskuteczna.  

Wyrok zapadły przeciwko wspólnikowi i spółce jawnej będzie zatem mógł być wykonany w części 

dotyczącej wspólnika dopiero wtedy, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. 

W omawianej sytuacji skrępowanie wierzyciela dotyczy więc jedynie uzyskania klauzuli wykonalności 

przeciwko wspólnikowi.
10

 Subsydiarność ma zatem pierwszeństwo przed solidarnością. Należy jednak 

zauważyć, że zasada subsydiarnej odpowiedzialności wspólników nie obowiązuje w stosunku 

do zobowiązań, które powstały przed rejestracją w rejestrze sądowym – wpis ma bowiem charakter 

konstytutywny i o zobowiązaniach spółki można obecnie mówić jedynie po jej powstaniu.
11

 

Wierzyciel może poszukiwać zaspokojenia z majątku wspólnika spółki jawnej również 

w trybie art. 778
1
 k.p.c., czyli poprzez nadanie tytułowi egzekucyjnemu przeciwko spółce klauzuli 

wykonalności przeciwko temu wspólnikowi. Przedmiotowy przepis wskazuje jednak warunek – 

wierzyciel musi wykazać, że egzekucja wobec spółki okazała się bezskuteczna albo że bezskuteczność 

przyszłej egzekucji jest oczywista. Dowodem na tę okoliczność będzie przede wszystkim postanowienie 

komornika wydane na podstawie art. 824 k.p.c., umarzające postępowanie w sprawie, aczkolwiek nie 

                                                           
7 S. Sołtysiński, komentarz do art. 31 k.s.h., ibidem, s. 463. 
8 A. Kidyba, komentarz do art. 31, op. cit., s. 202-203. 
9 A. Kidyba, komentarz do art. 31, ibidem, s. 203. 
10 A. Kidyba, komentarz do art. 31 k.s.h., op. cit., s. 203. 
11 J. A. Strzępka, E. Zielińska, komentarz do art. 31 k.s.h., w: J. A. Strzępka (red.), Kodeks spółek handlowych, komentarz, C.H. 
Beck, Warszawa 2012 r., s. 107. 



Przegląd Prawniczy ELSA Poland ~ 112 ~ Zeszyt 1/2013 

 

jest to dowód wyłączny. Możliwe jest zastosowanie także dowodu z dokumentu urzędowego lub 

prywatnego z podpisem urzędowo poświadczonym.
12

 Omawiana regulacja jest zatem przykładem 

powstałej z mocy prawa rozszerzonej prawomocności wyroku, zbliżonej do tej występującej 

w odniesieniu do małżonka w związku z art. 787 k.p.c., o czym jeszcze dalej.
13

 Wierzyciel na 

mocy art. 778
1
 k.p.c. może zatem uzyskać tytuł wykonawczy przeciwko innym osobom niż 

te wymienione w tytule egzekucyjnym – osoby te stają się w ten sposób dłużnikami egzekwowanymi 

i wierzyciel może żądać skierowania przeciwko nim egzekucji. Nadanie klauzuli wykonalności 

w omawianym trybie może nastąpić jedynie przeciwko wspólnikowi. Wierzyciel powinien więc 

dysponować tytułem egzekucyjnym przeciwko spółce oraz stosownym wyciągiem z Krajowego 

Rejestru Sądowego.
14

 Nie jest możliwe nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu 

obejmującemu zobowiązanie powstałe po wystąpieniu lub wyłączeniu wspólnika ze spółki. 

Warto jednak zauważyć, że w przypadku pozostawania wspólnika w związku małżeńskim 

i ustroju wspólności majątkowej, efektem obu rozwiązań będzie dostęp wierzyciela jedynie do majątku 

osobistego wspólnika pozostającego we wspólności majątkowej oraz składników majątkowych 

enumeratywnie wskazanych w art. 776
1
 k.p.c., o czym będzie jeszcze mowa dalej. Tytuł wykonawczy 

przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim nie pozwala bowiem na prowadzenie egzekucji 

z majątku objętego wspólnością ustawową. Wierzyciel musi zatem dysponować klauzulą wykonalności 

również przeciwko małżonkowi dłużnika.
15

 Poza zasięgiem pozostają majątek wspólny małżonków oraz 

majątek osobisty małżonka wspólnika. Częstokroć majątek osobisty wspólnika nie będzie 

wystarczający, by wierzyciel mógł uzyskać całkowite zaspokojenie swoich roszczeń. Ostatecznie będzie 

więc zmuszony do sięgnięcia do majątku wspólnego małżonków. Jednakże ze względu na obowiązujące 

regulacje dotyczące tej kwestii, całkowite zaspokojenie się wierzyciela z majątku małżonków objętego 

wspólnością może się okazać niezwykle trudne. 

 

III Dochodzenie roszczeń wobec spółki z majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka – 

uwagi wstępne. 

Poddając analizie problematykę skierowania egzekucji do majątku wspólnego małżonków 

w sytuacji, w której jeden z nich jest wspólnikiem spółki jawnej, wobec której egzekucja okazała się 

bezskuteczna, trzeba wziąć pod uwagę dwie sytuacje – tę, w której roszczenie powstało przed 

20 stycznia 2005 r. i tę, w której roszczenie powstało  po 20 stycznia 2005 r. Konieczność wskazanego 

rozróżnienia wynika z normy art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r., który stanowi explicite: 

„Jeżeli roszczenie powstało przed wejściem w życie ustawy, egzekucję prowadzi się według przepisów 

dotychczasowych”. Omawiany przepis był również przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego, który 

                                                           
12 H. Pietrzkowski, komentarz do art. 7781 k.p.c., w: T. Ereciński (red)., Kodeks postępowania cywilnego, komentarz, Lexis Nexis, 

Warszawa 2012 r., tom IV, s. 107 
13 H. Pietrzkowski, komentarz do art. 7781 k.p.c., ibidem, s. 107 
14 H. Pietrzkowski, komentarz do art. 7781 k.p.c., ibidem, s. 108. 
15 H. Pietrzkowski, komentarz do art. 787 k.p.c., w: T. Ereciński (red.), Kodeks..., s. 136, tak również Sąd Najwyższy w uchwale 7 
sędziów z dnia 20 września 1996 r., III CZP 60/96, OSNC nr 11 z 1996 r., poz. 140. 
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wypowiedział się na temat jego interpretacji w postanowieniu z dnia 17 maja 2007 r., III CZP  44/07
16

 

oraz w uchwale z dnia 17 września 2008 r., III CZP 77/08.
17

 W pierwszym z orzeczeń Sąd Najwyższy 

wyraził pogląd, że przepisy w brzmieniu sprzed nowelizacji stosuje się w sytuacji, gdy tytuł 

egzekucyjny przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim powstał przed dniem 

20 stycznia 2005 r., jednak stanowisko to nie znalazło szerszego poparcia.
18

 Bardziej przekonywający 

jest pogląd wyrażony w drugim z orzeczeń, w którym Sąd Najwyższy uznał, że znowelizowane przepisy 

stosuje się do zobowiązań powstałych już po wejściu w życie przedmiotowej ustawy nowelizującej 

i to stanowisko wydaje się być dominujące w doktrynie.
19

 Podsumowując, przy rozważaniu 

problematyki dochodzenia roszczeń przez wierzyciela w drodze egzekucji z majątku wspólnego 

małżonków w sytuacji, kiedy zobowiązanie zaciągnął jeden z małżonków, należy wziąć pod uwagę 

zarówno sytuacje regulowane przez przepisy w brzmieniu sprzed nowelizacji jak i te regulowane przez 

przepisy znowelizowane. Jedynie na marginesie można w tym momencie dodać, że przeprowadzona 

w ten sposób analiza pozwoli na pełniejsze zrozumienie opisywanej w niniejszej pracy problematyki. 

 

IV Dochodzenie roszczeń wobec spółki z majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka – 

roszczenia powstałe przed 20 stycznia 2005r. 

W pierwszej kolejności należy przeanalizować stan prawny sprzed nowelizacji. Ustawa 

znowelizowała m. in. brzmienie przepisu art. 787 k.p.c., który będzie zasadniczym przedmiotem 

niniejszych rozważań. Omawiana regulacja jest bowiem procesowym odbiciem norm prawa 

materialnego wynikających z art. 41 k.r.o., regulującego kwestie dochodzenia przez wierzyciela 

roszczenia w drodze egzekucji z majątku wspólnego małżonków w przypadku, kiedy zobowiązanie 

zostało zaciągnięte przez jednego z małżonków. Do dnia 20 stycznia 2005 r. art. 787 k.p.c. stanowił,  

że tytułowi egzekucyjnemu  wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim, sąd 

nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi, z ograniczeniem jednak jego 

odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową. Przed nadaniem klauzuli wykonalności 

sąd miał obowiązek wysłuchać małżonka dłużnika (art. 787 § 1 k.p.c.). Nadto w postępowaniu 

o nadanie klauzuli wykonalności sąd, na wniosek małżonka dłużnika, orzekał również o ograniczeniu 

lub wyłączeniu możliwości zaspokojenia się przez wierzyciela z majątku wspólnego 

(art. 787 § 2 k.p.c.). Przepis odpowiadał zatem regulacji ustanowionej w art. 41 k.r.o. przed nowelizacją. 

Generalnie rzecz ujmując w stanie prawnym obowiązującym do 20 stycznia 2005 r. tytułowi 

egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nadawał klauzulę 

wykonalności także przeciwko drugiemu małżonkowi, ograniczając jednak jego odpowiedzialność 

do majątku wspólnego. Jednocześnie na wniosek małżonka, przeciwko któremu nadawano klauzulę 

                                                           
16 LEX nr 258517. 
17 OSNC z 2009 r., nr 7-8, poz. 114. 
18 D. Zawistowski, komentarz do art. 787 k.p.c., w: H. Dolecki, T. Wiśniewski (red)., Kodeks postępowania cywilnego, 

komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2011 r., tom IV, s. 202. 
19 D. Zawistkowski, komentarz do art. 787 k.p.c., op. cit., s. 202. 
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wykonalności istniała możliwość ograniczenia lub wyłączenia możliwości zaspokojenia się z majątku 

wspólnego małżonków przez wierzyciela. Materialną podstawę prawną ograniczenia 

z art. 787 par. 2 k.p.c. stanowił w tym przypadku art. 41 § 3 k.r.o. w poprzednim brzmieniu, który 

wskazuje na sytuacje gdy ze względu na charakter wierzytelności albo stopień przyczynienia 

się małżonka będącego dłużnikiem do powstania majątku wspólnego zaspokojenie się wierzyciela 

z majątku wspólnego byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 

W poprzednim stanie prawnym istniała zatem możliwość zaspokojenia się przez wierzyciela 

z majątku wspólnego małżonków niezależnie od źródła powstania zobowiązania. Wspólność majątkowa 

musiała jednak istnieć w momencie powstania zobowiązania, wyrokowania i nadawania klauzuli 

wykonalności.
20

 Sąd nadawał zatem klauzulę wykonalności przeciwko drugiemu małżonkowi, jeśli 

zachodziły wymienione przesłanki oraz jednocześnie uznał, że zaspokojenie się wierzyciela z majątku 

wspólnego małżonków nie stało w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego.  

W interesującym nas zakresie, w przypadku prowadzenia przez jednego z małżonków 

działalności gospodarczej jako wspólnik spółki jawnej, sprzeczność co do zasady nie wystąpi wtedy, 

gdy drugi z małżonków korzystał z dochodów tej spółki, przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb 

rodziny. Bez znaczenia pozostaje przy tym kwestia solidarnej odpowiedzialności z innymi wspólnikami, 

skoro – logicznie rzecz ujmując – z działalności tej wspólnik osiągał dochód, który powiększał przecież 

majątek wspólny małżonków i tym samym w określonym stopniu pozwalał na utrzymanie rodziny.
21

 

Wydaje się, że właśnie w przypadku braku zysków spółki jawnej sąd mógłby skorzystać 

z przysługującego mu luzu decyzyjnego i odmówić rozszerzenia odpowiedzialności poprzez nadanie 

klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi wspólnika.  

 

V Dochodzenie roszczeń wobec spółki z majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka – 

roszczenia powstałe po 20 stycznia 2005 r. 

Po analizie przepisów związanych z przedmiotową problematyką w ich poprzednim 

brzmieniu należy przeprowadzić taką samą analizę dotyczącą obecnego stanu prawnego. Zgodnie 

z wcześniej wskazanymi art. 5 ust. 6 ustawy nowelizującej i odnośnym orzecznictwem Sądu 

Najwyższego, będzie tu chodzić o wszystkie roszczenia powstałe od momentu wejścia w życie ustawy 

z dnia 17 czerwca 2004 r., czyli od dnia 20 stycznia 2005r. Zmianie uległy bowiem zarówno 

art. 41 k.r.o. jak i stanowiący jego odbicie procesowe przepis art. 787 k.p.c. W ten sposób ustawodawca 

dokonał zupełnej zmiany przepisów odnoszących się do przedmiotowej problematyki. 

W obecnym stanie prawnym skuteczne zaciągnięcie zobowiązania przez jednego 

z małżonków nie jest już wystarczające do nabycia przez wierzyciela prawa do zaspokojenia z majątku 

wspólnego małżonków, gdyż art. 41 §. 1 k.r.o. po nowelizacji uzależnia takie uprawnienie 

                                                           
20 K. Flaga-Gieruszyńska, komentarz do art. 787 k.p.c., w: A. Zieliński (red.), Kodeks postępowania cywilnego, komentarz, C.H. 

BECK, Warszawa 2012 r., s. 1274. 
21 M. Sieradzka, „Prawna możliwość nadania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika będącego wspólnikiem 
spółki jawnej”, Przegląd Prawa Handlowego nr 10 z 2009 r., s. 20. 
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od zaciągnięcia zobowiązania za zgodą drugiego małżonka także w przypadkach, gdy nie jest ona 

wymagana  zgodnie z art. 37 k.r.o.
22

 Nadto ustawodawca wymaga obecnie, aby wierzyciel udowodnił 

tę zgodę za pomocą określonych w znowelizowanym art. 787 k.p.c. dowodów. Wykazanie tej 

okoliczności jest zatem możliwe tylko za pomocą dokumentu urzędowego lub prywatnego. Sąd 

Najwyższy potwierdził ścisłe zastosowanie tego przepisu w uchwale z dnia 18 marca 2011 r., III CZP 

117/10,
23

 odmawiając dopuszczenia zastosowania domniemań faktycznych przy ustalaniu, 

że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała za zgodą dłużnika. Należy również 

zauważyć, że obecnie w art. 787 k.p.c. mowa tylko o zobowiązaniach powstałych w drodze czynności 

prawnej – wyłączone są zatem zobowiązania powstałe np. z deliktu czy bezpodstawnego wzbogacenia. 

Jeśli zobowiązanie powstało zatem w sposób inny niż z czynności prawnej, to uzyskanie klauzuli 

wykonalności przeciwko małżonkowi w trybie art. 787 k.p.c. nie będzie już możliwe. Nowelizacja 

przyniosła więc zasadniczo trzy poważne zmiany – 1) zgoda małżonka jest potrzebna w każdym 

przypadku, bez względu na katalog z art. 37 k.r.o., 2) zgoda musi zostać udowodniona przez wierzyciela 

w określony ustawą sposób, 3) w trybie art. 787 k.p.c. można dochodzić jedynie zobowiązań 

wynikających z czynności prawnych.  

Po nowelizacji, przeciwnie do poprzedniego stanu prawnego, istnienie wspólności 

majątkowej małżonków zarówno w chwili wyrokowania, jak i w chwili orzekania o nadaniu klauzuli 

wykonalności również przeciwko małżonkowi dłużnika nie stanowi przesłanki nadania tytułowi 

egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w trybie art. 787 k.p.c.
24

 Małżonek może wykazać 

w postępowaniu klauzulowym brak wspólności, o czym jeszcze dalej. 

W stanie prawnym po nowelizacji kognicja sądu w postępowaniu o nadanie klauzuli 

wykonalności przy zastosowaniu art. 787 k.p.c. jest szersza niż w przypadku zwykłego postępowania 

klauzulowego i obejmuje badanie kwestii: 1) pozostawania przez dłużnika w chwili orzekania przez sąd 

w związku małżeńskim, 2) istnienie w chwili orzekania ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej, 3) 

powstanie wierzytelności w czasie trwania wspólności majątkowej (za wyjątkiem 

przypadku, gdy dotyczy ona majątku osobistego dłużnika).
25

 Należy jednak zauważyć, że zgodnie z 

art. 787
2
 k.p.c. brak przesłanki w postaci istnienia ustroju wspólności majątkowej nie będzie dotyczyć 

sytuacji, w której wspólność majątkowa została zniesiona w drodze umowy (szerzej o tym przepisie 

w dalszej części opracowania). Sad musi oczywiście stwierdzić również istnienie stosownych dowodów 

przedłożonych przez wierzyciela, czyli dokumentu prywatnego lub urzędowego. 

Ustawodawca podjął jednocześnie stosowne kroki, aby zapobiec działaniom małżonków 

szkodzącym interesom wierzyciela, polegającym na zniesieniu wspólności majątkowej w drodze 

umowy. Małżonkowie mogliby bowiem znacznie pomniejszyć szanse wierzyciela na pomyślne 

                                                           
22 D. Zawistowski, komentarz do art. 787 k.p.c., op. cit., s. 201. 
23 Biuletyn SN z 2011 r., nr 3, poz. 9. 
24 M. Sieńko, komentarz do art. 787 k.p.c., w: M. Manowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego, komentarz, Lexis Nexis, 

Warszawa 2011 r., tom II, s. 479. 
25 D. Zawistowski, komentarz do art. 787 k.p.c., op. cit., s. 203-204. 
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zaspokojenie z ich majątku wspólnego. Nowelizacją z dnia 17 czerwca 2004 r., w związku z poważnymi 

zmianami dotyczącymi art. 787 k.p.c. wprowadzono do k.p.c. nowy przepis, a mianowicie art. 787
2
 

k.p.c. Regulacja ta wprost wskazuje, że możliwość powoływania się na zawarcie umowy majątkowej 

w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności na podstawie art. 787 i 787
1
 k.p.c. jest ograniczona.

26
 

Omawiany przepis oczywiście nie znajdzie zastosowania w sytuacji, kiedy umowa małżeńska 

majątkowa była skuteczna wobec wierzyciela – chodzi tu o sytuację, w której małżonkowie w trybie 

art. 822 k.p.c. wykażą, że zawarcie umowy i jej rodzaj były wierzycielowi wiadome.
27

 Materialnej 

podstawy przepisu art. 787
2
 k.p.c. należy upatrywać w art. 47

1
 k.r.o.

28
 Nadto sąd powinien odmówić 

nadania klauzuli wykonalności, jeśli małżonek dłużnika wykaże w postępowaniu klauzulowym, 

szczególnie w drodze zażalenia z art. 795 k.p.c., istnienie rozdzielności majątkowej wynikającej 

z art. 52 i następnych k.r.o.
29

 

Omawiając problematykę znowelizowanego art. 787 k.p.c. należy zwrócić uwagę na pogląd 

W. Góreckiego,
30

 który uważa że obecnie norma zwarta w art. 787 k.p.c. w ogóle nie znajdzie 

zastosowania do wspólników spółki jawnej. Autor podnosi bowiem, że w związku z zawężeniem 

w omawianym przepisie źródeł zobowiązań jedynie do czynności prawnych, nie ma już możliwości 

nadania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi wspólnika spółki jawnej w trybie art. 787 k.p.c., 

gdyż zobowiązanie wspólnika wynika nie z czynności prawnej, ale z ustawy. Będzie tak nawet wtedy, 

gdy małżonek-wspólnik zaciągnie ważne zobowiązanie, działając w imieniu spółki. Zdaniem autora 

zastosowanie w omawianej sytuacji znajdą więc przepisy art. 41 par. 2 albo art. 41 par. 3 k.s.h. 

W konsekwencji wierzyciel może poszukiwać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika i źródeł 

enumeratywnie wskazanych w art. 776
1
 k.p.c. Zastosowanie art. 787 k.p.c. mogłoby mieć miejsce 

w przypadku np. poręczenia przez małżonka za dług spółki. Stanowisko to jest zatem bardzo radykalne 

i drastycznie osłabia pozycję wierzyciela spółki jawnej. Pogląd W. Góreckiego wydaje się być 

odosobniony, stanowisko dopuszczające możliwość zastosowania art. 787 k.p.c. przy omawianej 

problematyce jest raczej dominujące.
31

  

 

VI Rozszerzenie odpowiedzialności dłużnika pozostającego w związku małżeńskim 

w drodze art. 776
1
 k.p.c.  

Omawiany przepis wprowadzony został do k.p.c. ustawą nowelizującą i zgodnie 

z art. 5 ust. 6 tej ustawy znajdzie on zastosowanie jedynie wobec roszczeń powstałych po dniu 

20 stycznia 2005 r. Normy wynikające z przedmiotowej regulacji uzupełniają instytucje z art. 778
1
 

i art. 787 k.p.c. i są procesowym odbiciem art. 41 § 2 i 3 k.r.o.  

                                                           
26 D. Zawistowski, komentarz do art. 7872 k.p.c., w: H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), op. cit., s. 206. 
27 D. Zawistowski, komentarz do art. 7872 k.p.c., ibidem, s. 206. 
28 K. Flaga-Gieruszyńska, komentarz do art. 7872 k.p.c., w: A. Zieliński (red.), Kodeks... 
29 H. Pietrzkowski, komentarz do art. 787 k.p.c., op. cit., s. 137. 
30 W. Górecki, „Kilka uwag na temat odpowiedzialności małżonków za zobowiązania spółki jawnej”, Prawo Spółek nr 4 z 2008 r., 

s. 48-49.  
31 Tak m. in. M. Sieradzka, op. cit., s. 20 i n., H. Pietrzkowski, komentarz do art. 787 k.p.c., op. cit., s. 140. 
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Zgodnie z art. 776
1
 k.p.c. możliwe jest prowadzenie egzekucji nie tylko z przedmiotów 

wchodzących w skład majątku osobistego dłużnika, ale również z: 1) pobranego przez dłużnika 

wynagrodzenia za pracę, 2) dochodów uzyskanych z prowadzenia przez dłużnika innej działalności 

zarobkowej, 3) korzyści uzyskanych z jego (dłużnika) praw autorskich i praw pokrewnych, praw 

własności przemysłowej oraz praw twórcy. Tym samym art. 776
1
 k.p.c. pozwala na prowadzenie 

egzekucji ze składników majątkowych, z których zwykle korzysta małżonek dłużnika.
32

 Ustawodawca 

również w tej regulacji zwalcza postawę nieuczciwych małżonków, którzy zawierają fikcyjne umowy, 

mające rozszerzyć wspólność majątkową na składniki majątkowe wskazane w omawianym przepisie. 

Zgodnie z art. 776
1
 par. 2 k.p.c. zawarcie takiej umowy nie wyłącza prowadzenia egzekucji z tych 

składników majątku, które należałyby do majątku osobistego dłużnika, gdyby umowy nie zawarto, 

z kolei par. 3 pozwala małżonkom na obronę w drodze powództw przeciwegzekucyjnych w sytuacji, 

kiedy małżeńska umowa majątkowa była skuteczna wobec wierzyciela. Wspomniano już wyżej, 

że umowa będzie skuteczna, jeśli zostanie wykazane, że wierzyciel o niej wiedział. Ustawodawca stara 

się zatem zachować właściwy balans pomiędzy interesem wierzyciela, a interesem dłużnika i jego 

małżonka.
33

 

 

VII Problematyka relacji art. 778
1
 k.p.c. i art. 787 k.p.c. 

W praktyce sądowniczej pojawiła się wątpliwość dotycząca stosowania obu przepisów, która 

ostatecznie stała się przedmiotem zapytania prawnego skierowanego do Sądu Najwyższego, o treści: 

„Czy tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, któremu sąd na podstawie art. 778
1
 

k.p.c. nadał klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi tej spółki, można nadać klauzulę 

wykonalności, także przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim ze wspólnikiem, w trybie 

art. 787 k.p.c.?” 

Sąd Najwyższy rozstrzygnął tę kwestię negatywnie, podejmując uchwałę
34

 w brzmieniu: 

„Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, opatrzonemu na podstawie 

art. 778
1
 k.p.c. klauzulą wykonalności przeciwko wspólnikowi tej spółki, sąd nie może nadać klauzuli 

wykonalności w trybie art. 787 k.p.c. przeciwko jego małżonkowi”. Sąd Najwyższy podniósł przy tym, 

że przewidziana w art. 787 k.p.c. możliwość rozszerzenia prawomocności wyroku i wynikająca stąd 

odpowiedzialność osoby, która na podstawie przepisów procesowych staje się dłużnikiem 

egzekwowanym, jest pewną formą przymusu stosowaną przez państwo i dlatego przepis ten podlega 

ścisłej interpretacji. Argumenty celowościowe i praktyczne nie mogą zatem stać w sprzeczności 

z zasadami określającymi podstawy porządku prawnego. Wykładnia ta spotkała się z pozytywnym 

przyjęciem w doktrynie.
35

  

                                                           
32 H. Pietrzkowski, komentarz do art. 7761 k.p.c., w: T. Ereciński, (red.), Kodeks..., s. 94. 
33 H. Pietrzkowski, komentarz do art. 7761 k.p.c., ibidem, s. 95. 
34 Uchwała z dnia 12 maja 2005 r., III CZP 21/05, OSNC 2006/4. poz. 58. 
35 Tak W. Górecki, op. cit., s. 46 oraz wskazani przez niego autorzy. 
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W związku z powyższym wierzyciel, który ostatecznie powinien liczyć się z koniecznością 

egzekucji z majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka musi przemyśleć swoje działania i podjąć 

odpowiednie decyzje już na etapie wnoszenia powództwa. Wydaje się bowiem, że dużo lepszym 

rozwiązaniem będzie dla niego pozwanie łącznie spółki i wspólników. Korzystanie z ułatwienia 

przewidzianego w art. 778
1
 k.p.c. będzie zatem sensowne w przypadku, gdy wspólnik nie pozostaje we 

wspólności majątkowej z małżonkiem albo wierzyciel w ogóle nie jest zainteresowany egzekucją z tego 

majątku. W przeciwnym razie i tak musiałby dodatkowo uzyskać tytuł egzekucyjny przeciwko 

małżonkowi – wspólnikowi. Pozywanie samej tylko spółki jawnej jedynie przedłużyłoby cały proces 

i uczyniło go bardziej kosztownym. 

 

VIII Próba podsumowania problematyki obecnej pozycji wierzyciela przy dochodzeniu 

roszczeń wobec spółki jawnej od wspólnika oraz z majątku wspólnego wspólnika i jego 

małżonka. 

Powyższe wywody mogą stać się przyczynkiem dla próby sformułowania pewnych 

ogólniejszych uwag dotyczących pozycji wierzyciela przy egzekucji zobowiązań wobec spółki jawnej, 

skierowanej do majątku wspólnika i majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka. Zasadnicze wnioski 

trzeba poprzedzić osobnym podsumowaniem wywodów zarówno co do egzekucji z majątku wspólnika 

jak i egzekucji z majątku wspólnego małżonków. 

Jeśli chodzi o egzekucję skierowaną przeciwko wspólnikowi, to obecny stan prawny wydaje 

się nie nasuwać większych problemów praktycznych. Wymogi stawiane wierzycielowi są jasne 

i w miarę łatwe do spełnienia. Ustawodawca zapewnia wierzycielowi możliwość zaspokojenia 

się z majątku wspólnika w dwóch trybach – pozwania spółki, a następnie nadania uzyskanemu tytułowi 

egzekucyjnemu klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi oraz łącznego pozwania spółki 

i wspólników. Druga opcja pozwala dodatkowo łatwiej i szybciej uzyskać zabezpieczenie na majątku 

wspólników, przeciwdziałając próbom wyzbycia się majątku. Pozycję wierzyciela dodatkowo wzmacnia 

fakt, że wspólnicy odpowiadają osobiście całym swoim majątkiem w sposób solidarny. Może on zatem 

wybierać najlepsze źródło zaspokojenia. Nie można oczywiście powiedzieć, że kwestie związane 

z przepisami regulującymi tę problematykę są w doktrynie zupełnie bezsporne, ale nie nastręczają one 

raczej trudności szczególnie utrudniających działania wierzyciela. 

Sytuacja poważnie komplikuje się w przypadku pozostawania przez wspólnika w związku 

małżeńskim i w ustroju wspólności majątkowej. Zaistnienie tych okoliczności zmusza bowiem najpierw 

do znalezienia odpowiedzi na pytanie, które z przepisów – w starym czy też nowym brzmieniu znajdą 

zastosowanie do danego stanu faktycznego. Ustalenie tej kwestii będzie miało poważne konsekwencje 

dla pozycji wierzyciela w danej sprawie,  ponieważ należy jeszcze raz podkreślić, że wraz z wejściem 

w życie nowelizacji z dnia 17 czerwca 2004r., sytuacja wierzyciela przy dochodzeniu roszczeń 

z majątku wspólnego małżonków w przypadku bezskuteczności egzekucji z majątku spółki jawnej 

uległa diametralnej zmianie. 
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W stanie prawnym sprzed nowelizacji wierzyciel nie musiał dokładać specjalnych starań, 

aby prowadzić egzekucję z majątku wspólnego małżonków. Co do zasady wystarczyło, jeśli dług oraz 

tytuł egzekucyjny powstały w trakcie trwania małżeństwa i wspólności majątkowej, gdyż pozwalało to 

na wniesienie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności także przeciwko małżonkowi i tym samym 

otwierało drogę do egzekucji z majątku wspólnego małżonków. To małżonek dłużnika, który zaciągnął 

zobowiązanie, musiał podjąć starania zmierzające do ograniczenia bądź wyłączenia egzekucji z majątku 

wspólnego, wskazując na sprzeczność nadania klauzuli wykonalności przeciwko niemu z zasadami 

współżycia społecznego. Można więc chyba powiedzieć, że regułą było dopuszczenie wierzyciela 

jednego z małżonków do zaspokojenia z majątku wspólnego jego i drugiego małżonka. 

Nowelizacja przyniosła poważne zmiany. Aby uzyskać klauzulę wykonalności przeciwko 

małżonkowi dłużnika w trybie art. 787 k.p.c., trzeba spełnić określone przepisem dodatkowe przesłanki. 

Zobowiązanie musi zatem powstać z czynności prawnej, za zgodą małżonka wyrażoną w dokumencie 

prywatnym bądź urzędowym. Po nowelizacji doszło zatem do „odwrócenia ról”, gdyż w obecnym stanie 

prawnym to na wierzycielu spoczywa cały ciężar udowodnienia stosownych okoliczności. Pozycja 

wierzyciela została poważnie osłabiona, gdyż już w chwili podejmowania czynności prawnej z spółką 

jawną musi on mieć na względzie wymogi art. 787 k.p.c. i uzyskać stosowną zgodę w odpowiedniej 

formie.  

Słusznie zauważa M. Sieradzka,
36

 że z uwagi na charakter małżeństwa i istniejącą wspólność 

majątkową należy generalnie przyjąć, że małżonek dłużnika powinien mieć świadomość istniejącej 

wierzytelności. Autorka opowiada się za rozszerzającą interpretacją art. 787 k.p.c., dopuszczającą 

domniemanie faktyczne, co szeroko i logicznie uzasadnia.
37

 Nie można zanegować rezultatów wykładni 

językowej art. 787 k.p.c., trudno jednak odmówić słuszności i rozsądku przedstawionej przez autorkę 

argumentacji. Obecna sytuacja wierzyciela jest bowiem raczej trudna.
38

 

Jednocześnie w tej samej nowelizacji ustawodawca wprowadził do k.p.c. nowe przepisy, 

m. in. art. 776
1
 k.p.c. Przepis ten jest w nowym stanie prawnym „drogą pośrednią” – wydaje się być 

kompromisem pomiędzy dominującym obecnie interesem rodziny, a przeważającym w poprzednim 

stanie prawnym interesem wierzyciela. Ustawodawca za pomocą tej regulacji dopuszcza bowiem 

egzekucję ze środków majątkowych, które normalnie weszłyby do majątku wspólnego małżonków, 

aczkolwiek są również mocno związane z osobą dłużnika. 

 

IX Wnioski końcowe. 

Obecnie można więc chyba mówić o pewnym systemie przewidzianym przez ustawodawcę 

dla zaspokajania wierzyciela jednego z małżonków z małżeńskiego majątku wspólnego, wyrażonym 

                                                           
36 M. Sieradzka, op. cit., s. 21-22. 
37 Ograniczony ramami niniejszej pracy odsyłam do publikacji autorki – M. Sieradzka, ibidem, s. 21-22. 
38 Na osłabienie pozycji wierzyciela wskazuje również D. Zawistowski, komentarz do art. 787 k.p.c., op. cit., s. 202. 
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w art. 41 k.r.o. i w przepisach art. 776
1
 i art. 787 k.p.c. System ten znajdzie pełne zastosowanie przy 

dochodzeniu przez wierzyciela zobowiązań wobec spółki jawnej z majątku wspólnego wspólnika i jego 

małżonka. W pierwszej kolejności zaspokojeniu wierzyciela powinien posłużyć majątek spółki. Dopiero 

w braku możliwości zaspokojenia, zgodnie z zasadą subsydiarnej odpowiedzialności wspólników, 

wierzyciel może rozpocząć egzekucję z majątku wspólnika. Sytuacja komplikuje się, jeśli wspólnik 

pozostaje w związku małżeńskim i małżeńskim ustroju majątkowym w postaci wspólności majątkowej. 

W tym przypadku wierzyciel musi wpierw ustalić, które z norm prawnych – sprzed czy po nowelizacji – 

znajdą zastosowanie w danej sytuacji. Jeśli stosowany będzie poprzedni stan prawny, to wierzyciel 

będzie mógł zaspokoić się z majątku wspólnego, chyba że drugi z małżonków zdoła wykazać istnienie 

przesłanek ustawowych ograniczających lub wyłączających egzekucję z majątku wspólnego. Z kolei 

jeżeli zastosowanie znajdzie obecny stan prawny, to wierzyciel musi udowodnić zgodę małżonka na 

zaciągnięcie zobowiązania z czynności prawnej dokumentem urzędowym bądź prywatnym. 

Ustawodawca, mając na względzie ciężar, którym obarcza potencjalnych wierzycieli przewidział także 

„drogę pośrednią”, tj. możliwość zaspokojenia się z określonych w art. 776
1 
k.p.c. środków 

majątkowych powiązanych zarówno z majątkiem wspólnym jak i osobą dłużnika. 

Jeśli chodzi o pozycję wierzyciela wobec spółki jawnej i jej wspólników, to wydaje się, 

że jest ona właściwie wyważona. Natomiast w przypadku przeciwstawnych interesów –  rodziny 

i wierzyciela, w tym wierzyciela spółki jawnej – ustawodawca zdecydował się na silną ochronę 

pierwszego dobra, kosztem tego drugiego. Można chyba wnioskować, że poprzez nowelizację 

z 17 czerwca 2004 r. dążono do ustanowienia lepszej ochrony rodziny poprzez zapewnienie 

jej bezpieczeństwa majątkowego. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że granice tej ochrony zostały 

przesunięte zbyt daleko, w sposób uderzający w słuszne interesy potencjalnych wierzycieli. 

 

Summary 

Pursuing claims against a general partnership is regulated by law in a specific manner, taking 

into consideration peculiar character of this entity. Creditor is able to lead court execution to assets of 

the general partnership. If that will not result in settling debts, creditor will be able to enforce the 

partner’s assets. In this case, the situation of the creditor is rather too complicated. There is possibility 

however, that it will be necessary to try to lead execution to the joint property of partner and his spouse. 

If such necessity occurs, then the situation of the creditor is much worse. Taking into consideration the 

last amendments to the applicable legislation, it is obvious that the legislator has changed priorities. 

Currently he is tending to protect wealth of family much more. The situation of the creditor trying to 

enforce the joint property of spouses is very hard nowadays. 
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