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Sa;zowty Panie P.ecniku,

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego br., dotyczące oceny współpracy ze stroną

włoską w sprawach transgranicznej egzekucji a]imentó\y, Ministerst\yo Sprawiedliwości uprzejmie

informuje, co następuje:

I. Jako organ przyjmujący wnioski kierowane z państw członkowskich Unii Europejskiej

na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie

jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie

zobowiązań alimentacyjnych Dz.Urz. UE L 7 z 10.01.2009 r., s. 1-78 ze zm.), Ministerstwo

Sprawiedliwości nie sprawuje nadzoru nad czynnościami Sądów Okręgowych, wyznaczonych na

podstawie art. 51 ust. 3 do wykonywania zadań organu centralnego xy zakresie przekazywania

wniosków z Polski. W przypadku trudności y rozwiązaniu problemów pojawiających się we

współpracy z zagranicznymi organami przyjmującymi, Sądy Okręgowe zwracają się do

Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o podjęcie interwencji na szczeblu Ministerstw. Efekty

interwencji o charakterze ogólnym komunikowane są wszystkim Sądom Okręgowym, w celu

wymiany informacji i uniknięcia problemów w przyszłości. Analogicznie, zagraniczne organy

centralne często zwracają się do Ministerstwa w celu wyjaśnienia indywidualnej praktyki

poszczególnych Sądów Okręgowych, działających na podstawie art. 51 ust. 3 albo rozbieżnych

rozwiązań przyjętych przez 45 jednostek przesyłających. Decentralizacja obrotu wynikająca

z przekazanej na podstawie art. 71 ust. 1 lit. e) Informacji Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 29 czerwca 2011 r. i brak ustawy irnplementacyjnej ustalającej tryb pracy organu

centralnego stanowią źródło wielu wątpliwości zagranicznych organów centralnych
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oraz utiudniają wprowadzenie jednolitej praktyki rozwiązywania problemów związanych

m.in. z pokrywaniem kosztów tłumaczenia dokumentów, formy prawnej odmowy przyjęcia

wniosku do rozpoznania w przypadku niespełnienia warunków określonych w Rozporządzeniu

nr 4/2009, biegu terminów, jawności akt prowadzonych przez Sądy Okręgowe i ochrony danych

osobowych przekazanych y trybie art. 62.

II. W 2014 r. Ministerstwo Sprawiedliwości nie otrzymało z Włoch ani jednego wniosku

trybie Rozporządzenia nr 4/2009, natomiast prowadziło jedną sprawę przekazanego pod

koniec 2013 r. z włoskiego Ministerstwa Sprawiedliwości wniosku o stwierdzenie wykonaLności

i nadanie klauzuli \yykona]ności orzeczeniu francuskiemu zgodnie z art. 56 ust. 1 lit. a) i b).

Pomimo wstępnych trudności w doręczeniu odpisu pozwu ojcu dziecka, obywatelowi Argentyny,

postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności wydane zostało w ciągu 7 tygodni od przekazania

przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka (dalej: DWMPC)

uzupełnionego wniosku do sądu polskiego. W lutym 2015 r. Ambasada Republiki Włoskiej

Warszawie interweniowała w sprawie opieszałego w jej ocenie prowadzenia postępowania

sprawie oraz braku zaspokojenia wierzycielki. Postępowanie egzekucyjne w sprawie nie zostało

dotychczas wszczęte z powodu złożenia przez uczestnika postępowania środka odwoławczego

określonego w art. 32.

III. W reakcji na pismo Rzecznika Praw Dziecka, przed zaplanowanym na dni

11-12 marca 2015 r. spotkaniem Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cy\yilnych i handlowych,

ramach którego przewidziano spotkanie organów centralnych Rozporządzenia nr 4/2009,

27 lutego Ministerst\yo Sprawiedliwości przesłało Komisji Europejskiej wniosek o organizację

ze stroną włoską rozmów dwustronnych na temat jakości współpracy włoskiego organu

przyjmującego wnioski, opóźnień w przekazywaniu korespondencji i niskiej skuteczności

dochodzenia roszczeń alimentacyjnych przez wnioskodawców mających mie” sce zwykłego

pobytu xy Polsce. Równocześnie, 6 marca przekazano włoskiemu Ministerstwu Sprawiedliwości

zastrzeżenia dotyczące współpracy, nadesłane przez 17 Sądów Okręgo\yych w odpowiedzi

na pytanie Ministerstwa Sprawiedliwości o uwagi nt. współpracy z Włochami. Krytyczna ocena

pracy organu włoskiego przekazana przez Sądy Okręgowe pokrywa się z tezami zawartymi

piśmie Rzecznika Praw Dziecka z 11 lutego br., tj. sądy zwracają uwagę na powtarzające się

nieuzasadnione zdaniem wierzycielek umorzenia postępowania prowadzonych po przekazaniu

spraw włoskiemu organowi centralnemu, w wielu sprawach milczenie organu i brak reakcji

na powtarzające się monity, brak możliwości ustalenia adresu zobowiązanego we Włoszech bądź

przekazywanie informacji o jego niewypłacalności bez uzasadnienia nt. ewentualnego

zatrudnienia, posiadania rachunku bankowego lub innych akty\yów podlegających zajęciu,



nieuzasadnione w ocenie sądów odrzucanie wniosków o uznanie wyroków pochodzących sprzed

daty wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Z powodu ograrnczenia czasu spotkania \V Brukseli, nie była możliwa prezentacja stronie

włoskiej wszystkich zastrzeżeń dotyczących współpracy i omówienie większej liczby spraw

indywidualnych. Wobec przekazywania uwag przez Sądy Okręgowe również

po dacie spotkania, M sterstwo Sprawiedliwości prowadzi korespondencję rit. ogólnych

problemów występujących we współpracy oraz podejmuje na wniosek sądów interwencje

poszczególnych sprawach w formie elektronicznej oraz listownej i na drodze rozmów

telefonicznych. Dotychczas nie udało się uzyskać wyraźnej poprawy pracy włoskiego

Mmisterstwa Sprawiedliwości, wobec czego podejmowane są kolejne kroki mające na celu

zaangażowanie xy kwestię bezskuteczności wniosków obywatelek polskich o egzekucję alimentów

od diużników zamieszkałych lub posiadających majątek na terytorium Włoch oraz organizację

dwustronnego spotkania przedstawicieli Ministerstw Sprawiedliwości z ewentualnym udziałem

pracowników sekcji obrotu prawnego z zagranicą Sądów Okręgowych.

Równocześnie należy zauważyć, że część Sądów Okręgowych odnotowała znaczącą

poprawę współpracy z włoskim Ministerstwem Sprawiedliwości na podstawie Rozporządzenia

nr 4/2009 y stosunku do kooperacji z włoskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych

na podstawie Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej

w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. Dz.U. z 1961 r. Nr 17 poz. 87), w szczególności

w zakresie pot\yierdzania wpływu wniosków oraz terminowości udzielania odpowiedzi

na zapytania organu przekazującego.

IV. W celu zebrania danych dotyczących skali obrotu z Włochami, Ministerstwo

Sprawiedliwości zwróciło się o przekazanie informacji rit. liczby wniosków o podjęcie

szczególnych działań (z art. 53) i innych wniosków (z art. 56) przesłanych w 2014 r.

do Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Włoskiej xy trybie Rozporządzenia nr 4/2009.

Do 22 kiyietnia 2015 r. wpłynęly odpowiedzi wskazujące następującą liczbę spraw przekazanych:

Sąd Okręgowy w Białymstoku: 3 wnioski z art. 53, 8 z art. 56; Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej:

1 wniosek z art. 53, O z art. 56; Sąd Okręgowy w Elblągu: I wniosek z art. 53, O z art. 56;

Sąd Okręgowy w Gdańsku: łącznie 5 wniosków; Sąd Okręgowy w Gliwicach: 2 wnioski z art. 53,

3 z art. 56; Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze: O wniosków z art. 53, 2 z art. 56; Sąd Okręgowy

Kaliszu: O wniosków z art. 53, O z art. 56; Sąd Okręgowy xy Katowicach: łącznie 10 wniosków;

Sąd Okręgowy w Kielcach: I wniosek z art. 53, 14 z art. 56; Sąd Okręgowy xy Koszalinie:

O wniosków z art. 53, z art. 56; Sąd Okręgowy w Krakowie: 7 wniosków z art. 53, 7 z art. 56;

Sąd Okręgowy w Krośnie: 5 wniosków z art. 53, 7 z art. 56; Sąd Okręgowy w Legnicy:



6 wniosków z art. 53, O z art. 56; Sąd Okręgowy xy Lublinie: łącznie 23 wnioski (od rozpoczęcia

stosowania regulacji); Sąd Okręgowy w Łodzi: 1 wniosek z art. 53, 3 z art. 56; Sąd Okręgowy

w Nowym Sączu: 2 wnioski z art. 53, 12 z art. 56; Sąd Okręgowy w Olsztynie: łącznie I wniosek;

Sąd Okręgowy w Opolu: O wniosków z art. 53, 2 z art. 56; Sąd Okręgo\yy w Ostrołęce:

O wniosków z art. 53, O z art. 56; Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim: 2 wnioski z art. 53,

O z art. 56; Sąd Okręgowy w Płocku: O wniosków z art. 53, 4 z art. 56; Sąd Okręgowy w Radomiu:

2 wnioski z art. 53, I z art. 56; Sąd Okręgowy w Sieradzu: O wmosków z art. 53, O z art. 56;

Sąd Okręgowy xy Słupsku: O wniosków z art. 53, I z art. 56; Sąd Okręgowy w Suwałkach: łącznie

4 wnioski; Sąd Okręgowy w Świdnicy: 4 wnioski z art. 53, 4 z art. 56; Sąd Okręgowy

Tarnobrzegu: 2 wnioski z art. 53, 12 z art. 56; Sąd Okręgowy w Tarnowie: I wniosek z art. 53,

6 z art. 56; Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie: 1 wniosek z art. 53, I z art. 56;

Sąd Okręgowy we Włocławku: 0 wniosków z art. 53, I z art. 56; Sąd Okręgowy we Wrocławiu:

O wniosków z art. 53, 4 z art. 56; Sąd Okręgowy w Zamościu: 4 wnioski z art. 53, 4 z art. 56

— sumie 45 wniosków z art. 53, 101 wniosków z art. 56, 20 wniosków o niesprecyzowanym

charakterze oraz część spośród 23 wniosków przekazanych przez SO w Lublinie. Dotychczas

Sądy Okręgowe nie gromadziły w celach statystycznych informacji nt. pici, narodowości lub

obywatelstwa dłużników alimentacyjnych, w stosunku do których postępowanie nie zostało

wszczęte albo zostało umorzone wobec bezskuteczności.

Sądy Okręgowe zachowują swą funkcję organów przekazujących również na gruncie

Konwencji o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków

rodziny podpisanej w Hadze 23.11.2007 r. po rozpoczęciu jej stosowania I sierpnia 2014 r.

V. Przed upływem okresu 5 lat stosowania Rozporządzenia nr 4/2009, do końca 2015 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości zwróci się do Sądów Okręgowych, jako instytucji wykonujących

zadania organów centralnych na mocy delegacji z art. 51 ust. 3 w sprawach przekazy\yan\ch

za granicę, z prośbą o ocenę stosowania przepisów Rozporządzenia nr 4/2009, ze szczególnym

uwzględnieniem współpracy z Republiką Wioską oraz, w celu poprawy skuteczności egzekucji

a]imentó\y w tym państwie, będzie kontynuowało bezpośredni dialog z Ministero deHa Giustizia,

korzystając równocześnie z forum Europejskiej Sieci Sądowej, pomocy polskich urzędów

konsularnych, włoskich pełnomocników stron oraz mn\ch kompetentnych podmiotów.

pważaniem,
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