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Rzecznik Praw Obywatelskich
Wars zaw a

w odpowiedzi na pismo z dnia 5.01.2016 r. o sygn. II.519.1524.2015.KM
uprzejmie informuję, że kierownictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości dostrzega
problem barier utrudniających skuteczną realizację świadczeń alimentacyjnych, jaki
podnoszą w dyskursie publicznym różnego rodzaju stowarzyszenia i organizacje
pozarządowe. Podziela także troskę Pana Rzecznika, jeśli chodzi o potrzebę
wypracowania skutecznego modelu zaspakajania potrzeb podmiotów uprawnionych
do otrzymywania świadczeń alimentacyjnych, w tym osób małoletnich, niezależnie od
faktycznego stopnia realizacji obowiązku łożenia na ich utrzymanie przez osoby
prawnie do tego zobowiązane.
W

ostatnim czasie Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zaangażował się,

zarówno z inicjatywy własnej, jak również z inspiracji Ministerstwa Sprawiedliwości, w
projekty badawcze poświęcone analizie skuteczności zaspakajania potrzeb osób
uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych oraz problematyce identyfikacji barier w
skutecznej realizacji ich uprawnień. W związku z tym w roku bieżącym podjęty
zostanie temat pt. „Egzekucja świadczeń alimentacyjnych", zgłoszony do planu prac
naukowo-badawczych Instytutu przez kierownictwo resortu. Celem tego projektu
będzie analiza przyczyn niskiej skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych w

Polsce, jak również dokonanie przeglądu instrumentów prawnych wykorzystywanych
w

egzekucji

świadczeń

alimentacyjnych

w

wybranych

krajach

europejskich.

Niezależnie od powyższego realizowany będzie jeszcze inny temat badawczy,
poświęcony instytucji „Orzekania
małżonkami".

o ustanowieniu

rozdzielności

majątkowej

między

W założeniu badanie to pozwoli m.in. określić, w jakim stopniu

wykorzystywana

jest

-

wprowadzona

właśnie

z

myślą

o

wierzycielach

alimentacyjnych - dopuszczalność ustanowienia rozdzielności majątkowej na ich
żądanie. W wypadku obu tematów termin realizacji przewidziano na koniec br.
Ponadto

informuję, iż wśród dotychczasowych

prac

Instytutu

pośrednio

związane z problematyką egzekucji świadczeń alimentacyjnych było badanie nt.
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Jego kopię

przesyłam w załączeniu.
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