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Przesłanki i skutki zastosowania skargi pauliańskiej

Wierzyciel obarczony jest ryzykiem związanym z niewypłacal-
nością dłużnika. Ochronę wierzycielowi zapewniają przepisy ko-
deksu cywilnego regulujące skutki, które następują w przypadku, 
kiedy dłużnik celowo wyzbywa się swojego majątku z pokrzywdze-
niem wierzycieli (Witczak, Kawałko 2015: 221) Ochrona wierzyciela  
w razie niewypłacalności dłużnika została uregulowana w artykułach 
527-534 Kodeksu cywilnego (dalej k.c.) (Ustawa z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93). Dłużnik po-
nosi odpowiedzialność za zaciągnięte przez siebie zobowiązania ca-
łym majątkiem, który posiada w momencie skierowania przeciwko 
niemu egzekucji ale także majątkiem, który uzyskał później, zanim 
przysługujące wierzycielowi roszczenie uległo przedawnieniu (Zie-
mianin, Kitłowski 2013: 333). Artykuł 527 k.c. wskazuje przesłanki, 
od których uzależnione jest zastosowanie instytucji skargi pauliań-
skiej (Ziemianin, Kitłowski 2013: 332). Pierwszą z przesłanek jest 
istnienie wierzytelności, która podlega ochronie. Wierzytelność ta 
musi być zaskarżalna, ale nie jest konieczne aby była wymagalna. 
Chodzi nie tylko o te wierzytelności, które od początku opiewały 
na świadczenie określone w pieniądzu, ale także o wierzytelności 
o wartości pieniężnej (Radwański, Olejniczak 2016: 30). Skarga 
pauliańska chroni wierzytelności, które istnieją realnie – sentencja 
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Skarga pauliańska jest instytucją prawa cywilnego służącą ochro-
nie wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Wywodzi się ona 
z prawa rzymskiego – przyjmuje się bowiem, że twórcą instytucji 
określanej mianem actio pauliana był rzymski pretor Lucius Aeme-
lius Paulus (Fermus-Bobowiec 2013: 119,120). Skarga pauliańska 
stanowiła jeden ze środków prawnych przeciwko fraus creditorium 
czyli deliktowi prawa pretorskiego polegającemu na celowym po-
mniejszaniu przez dłużnika-fraudatora swojego majątku ze świado-
mością pokrzywdzenia wierzycieli (Fermus-Bobowiec 2013: 119,120). 
Instytucja ta zachowała się do czasów nam współczesnych zarówno  
w systemach prawnych Europy jak również w krajach Ameryki Ła-
cińskiej (Jasińska 2015: 42). Pomimo wieloletniej tradycji funkcjono-
wania omawianej instytucji zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie 
nadal pojawiają się wątpliwości dotyczące dopuszczalności jej zasto-
sowania w określonych sytuacjach. Kwestią mogącą budzić wątpliwo-
ści jest w szczególności zastosowanie skargi pauliańskiej w sytuacji za-
ciągnięcia zobowiązania przez jednego z małżonków bez wymaganej 
zgody drugiego. Celem niniejszego artykułu jest próba rozwiązania 
powyższych wątpliwości w oparciu o analizę stanowiska Sądu Najwyż-
szego wyrażonego w uchwale z dnia 26 marca 2015 roku (Wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 26.03.2015 r., sygn. akt V CSK 320/14). 

ści czynności prawnej skutkuje możliwością zaspokojenia przez 
wierzyciela swoich wierzytelności z przedmiotów znajdujących się  
w majątku osoby trzeciej (Radwański, Olejniczak 2016: 35). Istnieje 
tu ograniczenie do zaspokojenia się wierzyciela tylko z przedmiotów 
majątkowych osoby trzeciej, które w wyniku czynności uznanej za 
bezskuteczną wyszły z majątku dłużnika albo do niego nie weszły 
(Radwański, Olejniczak 2016: 34). Wyrok uwzględniający skargę 
pauliańską odnosi skutek jeżeli sentencja tego wyroku określa wie-
rzytelność pod względem przedmiotowym i podmiotowym (Wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 20.02.2015 roku, sygn. akt V CSK 305/14). 
Ciężar udowodnienia pokrzywdzenia wierzycieli spoczywa na po-
wodzie (Witczak, Kawałko 2015: 225). Artykuł 533 k.c. wskazuje, że 
osobie trzeciej przysługuje upoważnienie przemienne tzn., że może 
uwolnić się od zadośćuczynienia roszczeniu wierzyciela jeżeli zaspo-
koi je w całości albo wskaże mu wystarczające do jego zaspokojenia 
mienie dłużnika (Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964 roku, 
Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93). Wierzyciel może żądać uznania czyn-
ności prawnej za bezskuteczną względem siebie w ciągu pięciu lat 
od daty dokonania tej czynności (Radwański, Olejniczak 2016: 36).

Zobowiązania zaciągnięte przez jednego małżonka bez 
zgody drugiego a zastosowanie skargi pauliańskiej

Problem rodzić mogą sytuacje, w których zobowiązanie zostaje 
zaciągnięte przez jednego z małżonków bez zgody drugiego mał-
żonka. Warto zastanowić się wówczas, jaki wpływ wywiera takie 
rozporządzenie zarówno na majątek wspólny małżonków jak i póź-
niejsze ich relacje z wierzycielami – w szczególności, jakie upraw-
nienia przysługują wierzycielowi względem jednego z małżonków. 
Wspólność majątkowa małżeńska może powstać z mocy prawa  
w momencie zawarcia związku małżeńskiego bądź w wyniku zawar-
cia lub rozwiązania umów majątkowych małżeńskich. Ustrój wspól-
ności majątkowej tworzą  przedmioty uzyskane w trakcie trwania 
małżeństwa przez jednego lub oboje małżonków (Przewłocka 2016: 
59-60). Małżonkowie mogą posiadać także majątek osobisty, w skład 
którego wchodzą przedmioty określone w artykule 33 k.r.o. Naj-
bardziej korzystnym rozwiązaniem dla wierzyciela jest zaciągnięcie 
zobowiązania przez oboje małżonków, ponieważ może on zaspokoić 
się z ich majątku wspólnego, a także z majątków osobistych (Prze-
włocka 2016: 61). Zasady dotyczące odpowiedzialności małżonków 
z majątku wspólnego za zobowiązania zaciągnięte przez jednego  
z nich uległy zmianie nowelizacją z dnia 17 czerwca 2004 roku, która 
weszła w życie dnia 20 stycznia 2005 roku (Ustawa z dnia 17 czerwca 
2004 roku o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz 
niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2004 r. nr 162). W stanie prawnym 
przed wejściem w życie przepisów w/w nowelizacji wierzyciel, któ-
rego dłużnikiem był jeden z małżonków miał prawo do zaspokojenia 
swojej wierzytelności z całego majątku majątku wspólnego małżon-
ków - niezależnie od tego, czy małżonek dłużnika wiedział o zacią-
gnięciu zobowiązania (Ignaczewski 2008: 113). Zgodnie z artykułem 
41 §1 k.r.o. małżonek dłużnika traktowany był jako dłużnik w rozu-
mieniu przepisów regulujących skargę pauliańską (Przewłocka 2016: 
61). Ponosił on zatem odpowiedzialność rzeczową, ograniczoną do 
wspólnego majątku. Obecnie artykuł 41 §1 k.r.o. stanowi, że wierzy-
ciel może żądać zaspokojenia z majątku wspólnego małżonków, je-
żeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka.

i wysokość wierzytelności (Ziemianin, Kitłowski 2013: 334). Przed-
miotem ochrony skargą pauliańską są także wierzytelności przyszłe 
nieistniejące w chwili dokonania czynności prawnej przez dłużnika  
z pokrzywdzeniem wierzyciela (Ziemianin, Kitłowski 2013: 335).

Kolejną przesłanką jest dokonanie czynności prawnej przez 
dłużnika. Chodzi tu o takie czynności prawne, których dłużnik doko-
nuje osobiście oraz takie, które są dokonywane w jego imieniu (Wit-
czak, Kawałko 2015: 222). Ochrona wierzyciela w razie niewypłacal-
ności dłużnika ma zastosowanie nie tylko do czynności prawnych 
dłużnika, ale również do czynności prawnych dłużnika solidarnego 
(Ziemianin, Kitłowski 2013: 335). Przedmiotem zaskarżenia skargą 
pauliańską mogą być nie tylko czynności materialnoprawne, ale tak-
że procesowe (Ziemianin, Kitłowski 2013: 335).

Trzecią przesłanką jest dokonywanie czynności prawnej z po-
krzywdzeniem wierzycieli. Następuje ono w momencie, kiedy dłuż-
nik ma świadomość, że na skutek dokonanej przez siebie czynności 
prawnej stanie się niewypłacalny albo niewypłacalny w wyższym 
stopniu niż przed dokonaniem tej czynności i w ten sposób unie-
możliwi wierzycielowi zaspokojenie się z jego majątku (Witczak, 
Kawałko 2015: 222). Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 marca 
2015 roku stwierdził, że: „rzeczywista niewypłacalność dłużnika 
albo jej wyższy stopień spowodowana przez zaskarżoną czynność 
prawną musi istnieć w chwili występowania ze skargą pauliańską  
i w chwili orzekania przez sąd o żądaniu wierzyciela uznania czynno-
ści prawnej za bezskuteczną wobec niego” (Wyrok Sądu Najwyższego  
z dnia 26.03.2015 r., sygn. akt V CSK 320/14). Ciężar udowodnienia 
związku przyczynowego między niewypłacalnością dłużnika a do-
konaną czynnością prawną spoczywa na wierzycielu (artykuł 6 k.c.) 
(Radwański, Olejniczak 2016: 33).

Kolejną przesłanką jest uzyskanie korzyści majątkowej przez 
osobę trzecią w wyniku czynności prawnej dłużnika. Osoba trzecia 
to strona czynności prawnej, z którą dłużnik dokonuje czynności 
prawnej ze świadomością pokrzywdzenia swoich wierzycieli (Wit-
czak, Kawałko 2015: 225). Korzyść majątkowa osoby trzeciej wyraża 
się w nabyciu praw majątkowych albo zwolnieniu ze zobowiązań na 
niej ciążących (Witczak, Kawałko 2015: 225). Ustawa wprowadza 
wymóg, aby osoba trzecia odnosząca korzyść z czynności prawnej 
dokonanej przez dłużnika wiedziała lub co najmniej przy zachowaniu 
należytej staranności mogła się dowiedzieć, że dłużnik działał z po-
krzywdzeniem wierzycieli (Radwański, Olejniczak 2016: 34). Artykuł 
527 §3 k.c. wprowadza domniemanie prawne wzruszalne, zgodnie  
z którym osoba będąca w bliskim stosunku z dłużnikiem wiedziała, 
że działa on ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli (Radwański, 
Olejniczak 2016: 34).

Jeżeli spełnią się wszystkie przesłanki, od których uzależnione 
jest skorzystanie z instytucji ochrony wierzyciela w razie niewypła-
calności dłużnika wówczas sąd na wniosek wierzyciela może uznać 
czynność prawną za bezskuteczną (Ziemianin, Kitłowski 2013: 
340). Zgodnie z artykułem 531 §1 k.c. można uznać czynność za 
bezskuteczną w drodze powództwa przeciwko osobie, która uzy-
skała korzyść lub zarzutu procesowego wobec osoby trzeciej, która 
z czynności prawnej dłużnika uzyskała korzyść majątkową (Ustawa 
Kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964 roku, Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 
93). Pozwanym jest osoba trzecia, która uzyskała korzyść majątkową  
w wyniku czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdze-
niem wierzyciela. Orzeczenie przez sąd względnej bezskuteczno-
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2004 roku. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli małżonek zaciągnął zobo-
wiązanie za zgodą małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia z ich 
majątku wspólnego. Brak takiej zgody powoduje natomiast ogranicze-
nie odpowiedzialności małżonka-dłużnika do jego majątku osobistego 
(artykuł 41 §2 k.r.o.). W obecnym stanie prawnym małżonek dłużnika 
nieudzielający zgody na zaciągnięcie danego zobowiązania nie opo-
wiada więc za to zobowiązanie nawet majątkiem wspólnym. Wierzy-
ciel może jednak skorzystać z uprawnienia przewidzianego w artykule 
52 §1a k.r.o, zgodnie z którym wierzyciel jednego z małżonków może 
żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej małżonków, 
jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej 
tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspól-
nego. Przepis służy również ochronie praw małżonka niebędącego 
dłużnikiem, który nie wyraził zgody na zaciągnięcie zobowiązania 
przez małżonka. Rozwiązanie to jest spójne z utartym stanowiskiem 
Sądu Najwyższego, zgodnie z którym rozwiązania dotyczące ukształ-
towania odpowiedzialności jednego małżonka za długi drugiego, nie 
mogą eliminować ani ograniczać możliwości posługiwania się skar-
gą pauliańską wobec rozporządzeń obejmujących składniki majątku 
wspólnego i dokonywanych przez małżonków działań na szkodę wie-
rzyciela (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2003 roku, sygn. 
akt IV CKN 204/01). Groziłoby to bowiem osłabieniem zasadniczych 
funkcji ochronnych tego środka prawnego przysługującego wierzycie-
lom i związanego z każdą wierzytelnością (Wyrok Sądu Najwyższego  
z dnia 11 grudnia 2009 roku, sygn. akt V CSK 184/09).

Sąd Najwyższy wysnuł wniosek, że wierzyciel pokrzywdzony 
dokonaniem czynności prawnej pomniejszającej majątek wspólny 
obojga małżonków ma prawo uznać taką czynność za bezskuteczną 
wobec siebie i wystąpić z tym nawet jeśli małżonek-dłużnik zaciągnął 
zobowiązanie bez zgody swojego małżonka. Wierzyciel ma prawo 
dowodzić, że stan niewypłacalności dłużnika powstał w wyniku czyn-
ności prawnej dokonanej przez oboje małżonków. Sąd Najwyższy  
w omawianej uchwale wskazał ponadto, że: „ochronny cel skargi 
pauliańskiej przemawia za tym, aby dopuścić taką skargę także wów-
czas, gdy nielojalne wobec wierzyciela rozporządzenie majątkowe 
podejmowane było nie tylko przez małżonków mających status dłuż-
ników w rozumieniu artykułu 527 k.c., ale przynajmniej z udziałem 
jednego takiego dłużnika. Sam udział małżonka niebędącego dłuż-
nikiem wierzyciela w czynności prawnej noszącej cechy czynności 
fraudacyjnej powinien być wystarczającą okolicznością przemawia-
jącą za możliwością uznania całej czynności prawnej za bezskutecz-
ną wobec wierzyciela (art. 532 k.c.), a nie tylko za zakwestionowa-
niem jej skuteczności wobec zadłużonego małżonka” (Wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 11 grudnia 2009 roku, sygn. akt V CSK 184/09). 
Sąd Najwyższy zauważył, iż dopuszczalność skorzystania przez wierzy-
ciela ze skutecznej ochrony pauliańskiej wierzytelności rodzi pytanie  
o możliwość prowadzenia egzekucji na podstawie tego wyroku wobec 
osoby trzeciej z przedmiotów majątkowych, które wyszły z majątku 
dłużnika albo do niego nie weszły. Sąd Najwyższy uznał, że prawo-
mocny wyrok pauliański zaopatrzony w klauzulę wykonalności nie 
może być uznany za podstawę egzekucji z przedmiotu majątkowe-
go znajdującego się w majątku osoby trzeciej. Aby przeprowadzić 
taką egzekucję wierzyciel powinien, na podstawie artykułu 52 §1a 
k.r.o., wystąpić do sądu o podział majątku wspólnego dłużnika i jego 
małżonka. Wierzyciel powinien uprawdopodobnić, że zaspokojenie 
wierzytelności określonej tytułem wykonawczym wymaga podziału 

Brak zgody małżonka na zaciągnięcie zobowiązania wyłącza 
możliwość egzekucji z majątku wspólnego. Zdaniem J. Ignaczew-
skiego: „obecne brzmienie artykułu 41 kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego stanowi wyraz całkowicie nowego spojrzenia na kwestię 
możliwości zaspokojenia z majątku wspólnego wierzyciela, którego 
dłużnikiem jest jeden z małżonków” (Ignaczewski 2008: 114). Jak 
widać, możliwość egzekucji z majątku wspólnego zapewnia wie-
rzycielowi zgoda małżonka na zaciągnięcie zobowiązania. Element 
zgody na zaciągnięcie zobowiązania jest bardzo istotny, ponieważ 
to on decyduje o możliwości zaspokojenia się wierzycieli jednego  
z małżonków z majątku wspólnego. Bez znaczenia jest przy tym, czy 
zgoda ma charakter obligatoryjny, czy też fakultatywny. Artykuł 37 
§1 k.r.o. zawiera enumeratywnie wymienione czynności, do których 
obligatoryjnie wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Brak zgo-
dy obligatoryjnej zawsze skutkuje nieważnością czynności prawnej 
Zawarcie umowy wskazanej w artykule 37 §1 k.r.o. przez małżon-
ka-dłużnika z osobą trzecią bez zgody drugiego małżonka staje się 
czynnością prawną niezupełną i powoduje bezskuteczność zawie-
szoną czynności prawnej. Jeżeli małżonek nie potwierdzi następnie 
umowy albo upłynie termin, w którym powinien takie potwierdzenie 
złożyć, wówczas czynność prawna stanie się bezwzględnie nieważna  
(Przewłocka 2016: 61)Zgoda małżonka na zaciągnięcie zobowiązania 
daje zatem wierzycielowi możliwość zaspokojenia się nie tylko z ma-
jątku osobistego dłużnika, ale również majątku wspólnego dłużnika  
i jego współmałżonka. Brak wymaganej zgody pozwala wierzycielowi 
prowadzić egzekucję wyłącznie z majątku osobistego, wynagrodze-
nia za pracę dłużnika, z dochodów otrzymywanych przez dłużnika  
z działalności zarobkowych, a także z aktywów uzyskiwanych z jego 
praw autorskich, pokrewnych, praw twórcy (Ignaczewski 2008: 115).  
D. Przewłocka zauważa, że aktualny stan prawny, który nie przewiduje 
odpowiedzialności majątkiem wspólnym za zobowiązania zaciągnięte 
przez jednego z małżonków, bez wymaganej zgody drugiego wiąże się  
z wątpliwościami co do zastosowania skargi pauliańskiej, która ma na 
celu pozbawienie skutków czynności prawnej dokonanej przez mał-
żonków z pokrzywdzeniem wierzycieli (Przewłocka 2016: 61).

Problem dopuszczalności zastosowania instytucji ochrony 
wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika stał się przedmio-
tem rozważań Sądu Najwyższego. Dnia 12 maja 2011 roku Sąd 
Najwyższy podjął uchwałę, w której stwierdził, że: „wierzyciel, 
którego dłużnikiem jest jeden z małżonków, może żądać na pod-
stawie artykułu 527 §1 k.c., uznania za bezskuteczną czynności 
prawnej dokonanej przez obu małżonków i dotyczącej ich majątku 
wspólnego, gdy małżonek dłużnika nie wyraził zgody na zaciągnię-
cie zobowiązania w myśl artykułu 41 §1 k.r.o” (Uchwała Sądu Naj-
wyższego z dnia 12.05.2011 roku, sygn. akt III CZP 19/11). Sprawa 
ta dotyczyła małżonka-dłużnika, który zaciągnął zobowiązanie bez 
zgody swojej małżonki, po czym wspólnie zdecydowali się przenieść 
własność lokalu mieszkalnego, należącego do ich majątku wspól-
nego, w drodze darowizny na swojego syna. Dokonanie tej daro-
wizny zostało podważone przez wierzyciela, który zarzucił, że czyn-
ność prawna została dokonana z jego pokrzywdzeniem, w związku  
z tym skarga pauliańska znajduje zastosowanie w warunkach niniej-
szej sprawy. Rozpatrując sprawę Sąd Najwyższy w pierwszej kolejno-
ści poczynił ustalenia, że kwestionowana umowa darowizny z udzia-
łem dłużnika i jego żony została zawarta w czasie obowiązywania 
artykułu 41 §1 k.r.o. w wersji zmienionej ustawą z dnia 17 czerwca 

Podsumowanie

Instytucja będąca przedmiotem niniejszych rozważań zapewnia 
wierzycielom ochronę w przypadku pozbywania się przez dłużnika 
swojego majątku w celu uniknięcia egzekucji. Okoliczność, że dłuż-
nik pozbył się składników majątkowych, aby uniemożliwić zaspoko-
jenie się wierzyciela musi być udowodniona. Z uchwały Sądu Naj-
wyższego z dnia 12 maja 2011 r. wynika, że skarga pauliańska znaj-
duje zastosowanie również w sytuacji, gdy rozporządzenia mająt-
kiem wspólnym dokonało oboje małżonków, a tylko jeden z nich był 
dłużnikiem wierzyciela i zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego 
małżonka. Rozwiązanie to należy uznać za słuszne, bowiem chroni 
wierzyciela jednego z małżonków, który może zaspokoić się z przed-
miotów wchodzących w skład majątku wspólnego poprzez wystą-
pienie do sądu o ustanowienie rozdzielności majątkowej – pomimo, 
że zasadniczo brak zgody małżonka wyklucza egzekucję z majątku 
wspólnego. Na podstawie powyższej uchwały należy uznać, że brak 
zgody małżonka na zaciągnięcie zobowiązania nie jest jednoznaczny 
z niemożliwością zaspokojenia się wierzyciela z majątku wspólnego 
małżonków. Wierzyciel ma prawo skorzystać z uprawnienia przewi-
dzianego w art. 52 k.r.o i zaspokoić się z udziału, który przypadnie 
małżonkowi dłużnikowi w wyniku podziału majątku. Takie rozwiąza-
nie jest zgodne z celem skargi pauliańskiej, czyli skuteczną ochroną 
interesów wierzyciela prze nielojalnym zachowaniem się dłużnika.
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majątku wspólnego małżonków. Jeśli wierzyciel będzie dysponował 
już tytułem wykonawczym przeciwko małżonkowi-dłużnikowi i osobie 
trzeciej to zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej będzie uza-
sadnione koniecznością określenia zakresu w jakim wierzyciel będzie 
mógł się zaspokoić z przedmiotu, który znalazł się w majątku osoby 
trzeciej. Wierzyciel będzie mógł się zaspokoić w takim zakresie w ja-
kim można określić udział małżonków w poszczególnych składnikach 
byłego majątku wspólnego. Do składników majątku wyodrębnio-
nych w rezultacie podziału majątku wspólnego stosuje się przepisy  
o współwłasności w częściach ułamkowych.

P. Bieżuński w glosie do omawianej uchwały wskazał, że zga-
dza się z jej tezą, natomiast wątpliwości jego budzi jednak sposób 
zastosowanej argumentacji (Bieżuński 2012). Zastrzeżenia jego od-
noszą się w szczególności do stanowiska Sądu Najwyższego, że wie-
rzyciel powinien, na podstawie art. 52 § 1a k.r.o., wystąpić do sądu 
o podział majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka a podział ten 
objąłby również darowaną z majątku wspólnego nieruchomość. Zda-
niem Bieżuńskiego rozwiązanie takie jest sprzeczne z istotą sankcji 
bezskuteczności zawieszonej. Wskazuje on również, że: „Wyrok pau-
liański nie powoduje powrotu przedmiotu zaskarżenia do majątku 
dłużnika, umożliwia jedynie wierzycielowi prowadzenie egzekucji 
z tego przedmiotu, mimo iż pozostaje on w majątku osoby trze-
ciej. Zaskarżona umowa darowizny jest w pełni skuteczna między 
stronami, tym samym nieruchomość wychodzi z majątku dłużnika  
i jego małżonka i wchodzi do majątku osoby trzeciej. Obowiązek 
osoby trzeciej jest ograniczony jedynie do znoszenia egzekucji z okre-
ślonego przedmiotu majątkowego, nie polega zaś na jakimkolwiek 
czynnym działaniu, w szczególności nie rodzi obowiązku zwrotnego 
przeniesienia własności na dłużnika” (Bieżuński 2012). Mając to na 
uwadze Bieżuński jest przeciwny stanowisku Sądu Najwyższego ja-
koby powództwo o ustanowienie rozdzielności majątkowej wytoczo-
ne na podstawie artykułu 52 §1a k.r.o. miałoby odnieść jakiś skutek 
również w stosunku do przedmiotów, które nie należą już do majątku 
wspólnego małżonków. Sugeruje on natomiast, iż: „zasadne jest przy-
jęcie, że jednym ze skutków orzeczenia bezskuteczności darowizny 
jest w tym wypadku ustanie współwłasności łącznej w stosunku do 
darowanej nieruchomości. Takie rozwiązanie dałoby się pogodzić  
z istotą i celem współwłasności łącznej majątku małżonków, jak rów-
nież z istotą sankcji bezskuteczności względnej” (Bieżuński 2012).

Ł. Węgrzynowski zauważa natomiast, że ustanowienie przez sąd 
rozdzielności majątkowej w przypadku zaciągnięcia zobowiązania 
przez jednego małżonka, bez wymaganej zgody drugiego może budzić 
kontrowersje. W doktrynie podnosi się bowiem, że jest to nadmier-
na i niedopuszczalna ingerencja osoby trzeciej w prawa majątkowe 
małżonków. Fakt, iż wierzyciel ma prawo ingerować w prawa mająt-
kowe małżonków może wpłynąć na zachowanie małżonków, którzy 
zaspokoją wierzyciela z majątku wspólnego zanim wierzyciel wystąpi 
do sądu z powództwem pauliańskim. Ł. Węgrzynowski wskazuje, że 
najskuteczniejszą formą ochrony wierzyciela byłoby żądanie w każdej 
sprawie udzielenia pisemnej zgody małżonka dłużnika na zaciągnięcie 
zobowiązania (Węgrzynowski 2011: 696).
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