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W nawiązaniu do pisma z ll maja20|5 r. (znak DwMPC-VI-072-lll5l2)będącego

odpowiedzią na wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka z 11 lutego 2015 r. (sygr.

Zss.422.7.2015.AT), chcemy zvwőcić, uwagę na aktualność zagadnienia młiązarlego

z problemaĘką egzekucji świadczeń alimentacyjnych zasądzonych orzeczeniami polskich

sądów.

W odpowiedzi wskazano między innymi, że decentľalizacja obrotu (wynikająca

z infoľmacji Rzeczypospolitej Polskiej z 29 czerwca 2}ll r., przekazanej na podstawie aÍt. 7t

ust. 1 lit. erozporądzenia Rady nľ 412009 z 18 grudnia 2008 r. w spľawie jurysdykcji, prawa

właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpľacy w zakľesie zobowipŕl
alimentacýnych, Dz.U.UE.L.2009.7.1 ze zm.), w tym brak ustawy implonentacýnej

ustalającej Ęb pľacy oľganu centľalnego, stanowią źródło wielu wąĘliwości zagranicznych

oľganów centralnych oraz utrudniają wpľowadzenie jednolitej praktyki w zakĺesie

pojawiaj ących się problemów.

Idąc dalej, wskazano, iz Ministerstwo Spľawiedliwości przesłało Komisji Europejskiej

wniosek o organizację ze stľoną włoską rozmów dwustľonnych między innymi na temat

jakości współpľacy włoskiego oľganu pľzyjmującego wnioski i niskiej skutecmości

dochodzenia roszczeń przez wnioskodawców mających miejsce zwykłego pobytu w Polsce.

Wskazano, Że zastrzeŻenia w tej sprawie wniosĘ też sądy okľęgowe. Podkľeślono, Że
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z powodu ograniczonego czasu spotkania w Brukseli, nie była możliwa prezentacja stronie

włoskiej wszystkich zastrzeŻeń dotycących współpľacy, dlatego Ministerstwo

Spľawiedliwości miało prowadzić, korespondencję na temat ogólnych problemów

występujących w tej współpracy oraz podjąó na wniosek sądów inteľwencje

w poszczególnych sprawach w formie elektľonicznej, listownej oĺaz na drodze rozmów

telefonicznych. Stwierdzono, Że wobec bľaku popľawy pracy włoskiego Ministerstwa

Sprawiedliwości, podjęto kolejne kroki w tym kierunku. Będąc zainteresowani podjętymi

działaniaĺrli, pľosimy o informacje o wynikach tych interwencji.

Nadto zę wskazanego pisma wynika, Że do końca 2015 ľ. Ministerstwo

Spľawiedliwości miało mwocić, się do sądów okĺęgowych o ocenę stosowania pľzepisów

Rozporządzenia nr 412009. Natomiast w celu popľawy współpľacy z Republiką Włoską oraz

większej skuteczności egzekucji alimentów w tym państwie, miał byó kontynuowany

bezpośľedni dialog z Ministeľo della Giustizia. W zainteresowaniu Rzecznika Praw Dziecka

oraz Rzecznika Praw obywatelskich pozostaje kwestia tego, czy ten dialog został podjęty

i jakie sąjego efekty.

Rzecmik Praw Dziecka wielokrotnie inteľweniował w spľawie jakze trudnej

i opieszałej współpracy strony włoskiej ze stľoną polską w kwęstii egzekucji świadczeń

alimentacyjnych. Pomimo licznych starań podjętych w kierunku zapobieżenia takiemu

stanowi rzeczy, zagadnienie nadal pozostaje aktualne i nieľozwiązane.

Pokładamy głęboką nadzieję, że podjęty dialog i negocjacje na szczeblu

ministeľialnym we współpracy włosko-polskiej w zakresie zobowiązan alimentacyjnych

przyniosą oczekiwany efekt i spowoduj ą zadowa|ającą skutecznośó egzekucji świadczeń

alimentacyjnych.

Z uwagi na powyższe, uznając prawo dziecka đo godziwych warunków socjalnych za

waľtośónadrzędną,wopaľciuotreśóaľt. 10aust. 1iart. 11ust. lustawyz6stycznia2000r.

o Rzeczniku Praw Dziecka (tekst jednolity Dz.I]. z 2015 t.' poz.2086) oľaz treśó art. 16

ustawy z 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r.,

poz. 1648 zę zlĺl.) lprzejmie prosimy o ponowne zbadanie i ocenę jakości współpracy

z organalni Republiki Włoskiej a takŻe poinfoľmowanie o podjętych działaniach w tym

zakľesie.

ł

Ał.*n- B"á' ov{

hÁ-C,^,(*L


