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W odpowiedzi na pismo z dnia 14 grudnia 2015 r., sygn. IV.7022.36.2015.MK dotyczące
egzekucji należności alimentacyjnych, w imieniu Krajowej Rady Komorniczej uprzejmie dziękuję
za zainteresowanie się tą problematyką i zaproszenie do udziału w pracach tworzonego Zespohi
ds. Alimentów. W ocenie
jest ze wszech

samorządu

miar potrzebne

komorniczego

podjęcie proponowanej

i uzasadnione oraz stwarza

inicjatywy

okazję do wypracowania

mechanizmów i rozwiązań prawnych pozwalających na p o p r a w ę stanu egzekucji w sprawach
alimentacyjnych. Dlatego też Krajowa Rada Komornicza deklaruje chęć pełnego zaangażowania
się w prace takiego Zespołu.
Nie ulega wątpliwości, że poziom skuteczności egzekucji należności alimentacyjnych
nie jest zadawalający, stąd wszelkie działania zmierzające do poprawy tego stanu rzeczy wydają
się być pożądane. Krajowa Rada Komornicza od lat uczestniczy we wszelkiego rodzaju
przedsięwzięciach dotyczących problematyki egzekucji należności alimentów.
Wydaje się, że niski

poziom skuteczności

egzekucji należności alimentacyjnych

nie jest wyłącznie wynikiem istniejących rozwiązań prawnych, ale również niskim poziomem
świadomości dłużników alimentacyjnych dotyczącej ich obowiązków rodzicielskich względem
dziecka,

swoiste

przyzwolenie

społeczne

dla osób

unikających

płacenia

alimentów,

możliwość pracy w tzw. szarej strefie czy wyzbywanie się majątku na rzecz innych osób w celu
uniknięcia egzekucji. Oczywiście przepisy prawa winny umożliwiać reakcję na tego typu
zachowania, jednakże bez zwiększenia świadomości we wskazanym zakresie, a zwłaszcza
bez

doprowadzenia

do

prawidłowej

reakcji

społecznej

wobec

osób

uchylających

się od alimentów, trudno będzie doprowadzić do znaczącej poprawy egzekucji alimentów.
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Niezależnie od powyższego, zmiany w obowiązujących przepisach i poszukiwane
nowych rozwiązań prawnych poprawiających skuteczność egzekucji jest konieczne. W chwili
obecnej, przy udziale

Krajowe Rady

Komorniczej, wprowadzone

zostały

do

kodeksu

postępowania cywilnego nowe instrumenty prawne, jak np. licytacja elektroniczna ruchomości,
doręczenia elektroniczne itp., które niewątpliwie przyczynią się do poprawy skuteczności
egzekucji.
Mam nadzieję, że zaproponowana

przez Rzecznika Praw Obywatelskich formuła

przyczyni się do wypracowania takich rozwiązań, które nie tylko doprowadzą do zmian
przepisów prawa, ale przede wszystkich wpłyną na zmianę postaw społecznych

wśród

dłużników alimentacyjnych.
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