
Orzeczenie rozwodu, a wspólny kredyt. 

Bardzo często małżonkowie zaciągają wspólny kredyt, niezbędny im dla zakupu nieruchomości, w której będę 

zamieszkiwać wraz z dziećmi. Sprawa wspólnego kredytu wydaje się być jasną w czasie trwania małżeństw, lecz 

co dzieje się z kredytem w momencie orzeczenia rozwodu? Otóż można z powodzeniem stwierdzić, że 

niewiele. Rozwód nie ma bowiem istotnego wpływu na zawarty z bankiem kontrakt kredytowy. Dzieje się tak 

dlatego, że w umowie kredytowej widnieją oboje małżonkowie, jako osoby zobowiązane do spłaty. Są 

dłużnikami banku niezależnie od tego, czy stanowią wspólnie małżeństwo, czy też nie. W konsekwencji, 

orzeczenie przez sąd rozwodu niewiele tutaj zmienia i dotychczasowi małżonkowie są nadal wspólnie 

zobowiązani względem banku. Zobowiązanie to zazwyczaj jest tzw. zobowiązaniem solidarnym, które polega 

na tym, że wierzyciel czyli bank, dysponuje swobodą wyboru od kogo będzie domagał się spłaty zobowiązania. 

Może wybrać, iż np. ratę za marzec ściągnie od byłej małżonki, a za kwiecień już od byłego męża. Co istotne, 

bank nie musi kierować się zasadą „pół na pół”. Może swobodnie wybrać, czy cały kredyt będzie spłacać tylko 

mąż, bądź, że żona będzie spłacać 70% miesięcznej raty, a mąż jedynie 30%. Możliwości jest wiele, natomiast, 

jeśli małżonkowie nie porozumieją się co do tego, w jaki sposób będą kredyt spłacać, to bank zdecyduje za nich 

i w razie braku terminowej spłaty skieruje egzekucję zapewne do tej osoby, która znajduje się w lepszej 

kondycji finansowej, bo od niej będzie najłatwiej wyegzekwować zaległość. Podkreślić należy, że przepisy o 

zobowiązaniach solidarnych stanowią, iż ten kto zapłacił więcej niż przypadająca na niego część może żądać od 

innych współdłużników zwrotu takiej kwoty, aby wzajemne rozliczenia dłużników były już „pół na pół”. To 

dotyczy jednak jedynie relacji pomiędzy współdłużnikami. Bank tą zasadą kierować się nie musi. Dlatego więc 

istotne jest, aby po orzeczeniu rozwodu byli małżonkowie-współkredytobiorcy porozumieli się, co do tego, w 

jaki sposób będzie spłacany kredyt. Oczywiście istnieje możliwość „przejęcia” kredytu przez tylko jednego 

małżonka, lecz pamiętać należy, że skuteczność takiego posunięcia zależy od zgody banku, który raczej 

niechętnie godzi się na takie zmiany. Musiałby bowiem zrezygnować z jednego dłużnika, z którego w razie 

problemów ze spłatą kredytu mógłby ściągać należności. Dwóch dłużników to dla banku znacznie większe 

bezpieczeństwo i większa gwarancja spłaty zaciągniętego zobowiązania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


