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Dotyczy: Opinii w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego rozporządzenia 
Rady w sprawie właściwości, prawa właściwego, uznawania i wykonywania 
orzeczeń sądowych oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych 
(COM(2005)0649 – C6-0079/2006 – 2005/0259(CNS))1

Szanowny Panie Przewodniczący,

Pismem z dnia 11 stycznia 2007 r., zwrócił się Pan do Komisji Prawnej, zgodnie z art. 35 
ust. 2 Regulaminu, o weryfikację ważności oraz adekwatności podstawy prawnej powyższego 
wniosku Komisji.

Komisja rozpatrzyła powyższą kwestię na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2007 r.

Zaproponowano podstawę prawną z art. 61 lit. c) i art. 67 ust. 2. Odniesienie do art. 67 ust. 2 
zakłada, że akt będący przedmiotem wniosku obejmuje sprawy z zakresu prawa rodzinnego, 
a zatem nie jest objęty procedurą współdecydowania na mocy odstępstwa z art. 67 ust. 5 tiret 
drugie.

Właściwe postanowienia traktatu WE

Artykuł 61 litera c)
W celu stopniowego utworzenia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Rada 
przyjmuje:

  
1 Dotychczas niepublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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c) środki w dziedzinie współpracy sądowej w sprawach cywilnych przewidziane w artykule 
65;

Artykuł 65
W zakresie niezbędnym do zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego 
środki z zakresu współpracy sądowej w sprawach cywilnych mające skutki transgraniczne, 
które powinny być podjęte zgodnie z artykułem 67, zmierzają między innymi do:

a) poprawy i uproszczenia:
- systemu transgranicznego dostarczania aktów sądowych i pozasądowych,
- współpracy w dziedzinie gromadzenia dowodów,
- uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych, w tym decyzji 
pozasądowych;

b) wspierania zgodności norm mających zastosowanie w państwach członkowskich 
w dziedzinie kolizji ustaw i sporów o właściwość;

c) usuwania przeszkód w należytym biegu procedur cywilnych, wspierając w razie potrzeby 
zgodność norm procedury cywilnej mających zastosowanie w państwach członkowskich.

Artykuł 67 ust. 1 i ust. 2
1. W okresie przejściowym pięciu lat od chwili wejścia w życie Traktatu z Amsterdamu Rada 
stanowi jednomyślnie na wniosek Komisji lub z inicjatywy państwa członkowskiego oraz po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim.

2. Po tym pięcioletnim okresie:
- Rada stanowi na wniosek Komisji; Komisja analizuje każde żądanie państwa 
członkowskiego przedłożenia przez nią wniosku Radzie,

- Rada, stanowiąc jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim, podejmuje 
decyzję w celu zapewnienia, by procedura z artykułu 251 miała zastosowanie do wszystkich 
lub niektórych dziedzin objętych niniejszym tytułem oraz zapewnienia dostosowania 
przepisów dotyczących właściwości Trybunału Sprawiedliwości.

Artykuł 67 ust. 5
5. Na zasadzie odstępstwa od ustępu 1, Rada przyjmuje, zgodnie z procedurą określoną 
w artykule 251:

- środki przewidziane w art. 63 ust. 1 i ust. 2 lit. a), pod warunkiem że Rada przyjęła 
uprzednio, zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu, przepisy wspólnotowe określające wspólne 
reguły i podstawowe zasady rządzące tymi dziedzinami,

- środki przewidziane w art. 65, z wyjątkiem aspektów dotyczących prawa rodzinnego.

Cel i treść wniosku w sprawie rozporządzenia
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Wniosek w sprawie rozporządzenia zmierza do usunięcia wszelkich przeszkód 
uniemożliwiających dochodzenie świadczeń alimentacyjnych w Unii Europejskiej zgodnie 
z Programem wzajemnego uznawania orzeczeń w sprawach cywilnych, przyjętym 
30 listopada 2002 r. oraz wspólnym planem działań przyjętym 2 i 3 czerwca 2005 r. 

W świetle preambuły i postanowień wniosku cel i treść rozporządzenia będącego jego 
przedmiotem można poddać następującej analizie.
Zgodnie z punktem 7 preambuły celem rozporządzenia jest umożliwienie wierzycielowi 
alimentacyjnemu uzyskanie bez trudu w danym państwie członkowskim orzeczenia, które 
automatycznie będzie miało zapewnioną taką samą wykonalność w każdym innym państwie 
członkowskim i którego wykonanie zostanie uproszczone i przyśpieszone. 
W tym celu rozporządzenie stanowi próbę zebrania w jednym instrumencie prawnym 
wszystkich środków niezbędnych do dochodzenia świadczeń z tytułu zobowiązań 
alimentacyjnych na obszarze Wspólnoty. Z tego względu zawiera ono przepisy dotyczące 
właściwości sądu, kolizji przepisów prawnych, wykonalności i wykonywania orzeczeń sądów 
zagranicznych oraz współpracy (punkt 8 preambuły). 

Rozporządzenie obejmuje wszelkie zobowiązania alimentacyjne ze stosunków rodzinnych lub 
stosunków o skutku podobnym, tak aby zapewnić równe traktowanie wierzycieli 
alimentacyjnych (punkt 9 preambuły). 
Punkt 10 preambuły wyraźnie stwierdza, że przepisy rozporządzenia dotyczące właściwości 
sądu różnią się od przepisów rozporządzenia (WE) nr 44/2001 („Bruksela I”), a ich celem jest 
doprecyzowanie zasad w taki sposób, aby objąć wszystkie przypadki, w których istnieje 
wystarczający związek między stronami i danym państwem członkowskim. Fakt, że miejsce 
stałego zamieszkania pozwanego znajduje się w państwie niebędącym państwem 
członkowskim Unii Europejskiej, nie powinien już być przyczyną odstępstwa od norm 
wspólnotowych i odesłania do prawa krajowego. 

Punkt 11 preambuły precyzuje, że strony mogą uzgodnić właściwość sądu z wyjątkiem 
przypadku zobowiązań alimentacyjnych wobec dziecka małoletniego, uzasadnionym ochroną 
„słabszej strony”. 
Punkt 12 preambuły określa potrzebę utrzymania jasnego i skutecznego mechanizmu 
rozstrzygania kwestii zawisłości sprawy i powiązania spraw.
Punkt 13 preambuły wyraźnie stwierdza, że przepisy kolizyjne powinny mieć zastosowanie 
jedynie do zobowiązań alimentacyjnych i nie powinny określać prawa właściwego dla 
ustalenia stosunków rodzinnych, na których opierają się zobowiązania alimentacyjne. 

Punkty 14, 15 i 16 preambuły zajmują się prawem właściwym (zasada podstawowa: właściwe 
powinno być prawo państwa, w którym ma miejsce stałego zamieszkania wierzyciel 
alimentacyjny, z zastrzeżeniem stosowania w dalszej kolejności prawa siedziby sądu lub 
prawa innego państwa, z którym ściśle związane jest zobowiązanie alimentacyjne). Możliwy 
jest również wybór prawa właściwego z zastrzeżeniem warunków mających na celu 
w szczególności ochronę dzieci i osób pełnoletnich w gorszej sytuacji. 

Zgodnie z punktem 17 preambuły dłużnik powinien być chroniony przed zastosowaniem 
określonego prawa w przypadku, gdy stosunek rodzinny będący podstawą zobowiązania 
alimentacyjnego nie jest powszechnie uważany za zasługujący na uprzywilejowane 
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traktowanie. Dotyczy to w szczególności stosunków między krewnymi w linii bocznej lub 
osobami spowinowaconymi, zobowiązania alimentacyjne zstępnych względem wstępnych 
czy obowiązek dostarczania środków utrzymania po rozwiązaniu małżeństwa. 
Punkt 18 preambuły precyzuje, że orzeczenia wydane w danym państwie członkowskim 
w sprawach ze zobowiązań alimentacyjnych muszą być uznawane i wykonalne we wszystkich 
innych państwach członkowskich bez konieczności wszczęcia dodatkowego postępowania. W 
celu zniesienia wszelkich środków tymczasowych należy dokonać minimalnej harmonizacji 
procedury. Harmonizacja ta powinna gwarantować przestrzeganie wymogów sprawiedliwego 
procesu zgodnie z zasadami wspólnymi dla wszystkich państw członkowskich. 
Zgodnie z punktem 19 preambuły należy umożliwić szybkie i skuteczne wykonanie 
w jakimkolwiek państwie członkowskim orzeczenia w sprawie ze zobowiązań 
alimentacyjnych, wydanego w innym państwie członkowskim. Powinna istnieć możliwość 
bezpośredniego pobierania należnych świadczeń alimentacyjnych z wynagrodzenia za pracę 
lub z rachunków bankowych dłużnika. 

Dokumenty urzędowe i ugody między stronami wykonalne w danym państwie członkowskim 
powinny być traktowane jako odpowiednik orzeczeń (punkt 20 preambuły). 

Punkt 21 preambuły dotyczy ustanowienia w państwach członkowskich organów centralnych 
zajmujących się wymianą informacji i ułatwianiem dochodzenia roszczeń alimentacyjnych. 

Postanowienia wniosku zostały zawarte w dziewięciu rozdziałach.
Rozdział I dotyczy zakresu stosowania i definicji, przy czym art. 1 („Zakres stosowania”) 
stanowi, że rozporządzenie „stosuje się do zobowiązań alimentacyjnych wynikających ze 
stosunków rodzinnych lub stosunków, które, zgodnie z prawem dla nich właściwym, mają 
zbliżone skutki”. Należy zauważyć, że pojęcia zdefiniowane w art. 2 („sąd”, „sędzia”, 
„orzeczenie”, „dokument urzędowy”, „państwo członkowskie pochodzenia”, „państwo 
członkowskie wykonania”, „sąd pochodzenia”, „wierzyciel” i „dłużnik”) nie są wyraźnie 
związane z prawem rodzinnym czy zdefiniowane w odniesieniu do prawa rodzinnego.

Rozdział II dotyczy właściwości sądu (właściwość ogólna, rozszerzenie właściwości, 
właściwość w oparciu o stawienie się w sądzie pozwanego, właściwość w pozostałych 
przypadkach, zawisłość sporu, sprawy wiążące się ze sobą, wytoczenie powództwa, środki 
tymczasowe, badanie właściwości). Ten rozdział również pozostaje bez wpływu na prawo 
rodzinne, jako że dotyczy tylko właściwości sądu w sprawach ze zobowiązań 
alimentacyjnych, czyli roszczeń pieniężnych.

Rozdział III dotyczy prawa właściwego. Należy w tym miejscu zauważyć, że pierwszy 
przepis rozdziału (art. 12) stanowi, co następuje: „Przepisy niniejszego rozdziału określają 
wyłącznie prawo właściwe dla zobowiązań alimentacyjnych i pozostają bez uszczerbku dla 
prawa właściwego dla któregokolwiek ze stosunków, o których mowa w art. 1” (czyli 
„stosunków rodzinnych lub stosunków, które, zgodnie z prawem dla nich właściwym, mają 
zbliżone skutki”). Pozostałe artykuły tego rozdziału definiują zasady ogólne, zasady wyboru 
prawa właściwego, określają niestosowanie prawa określonego na wniosek dłużnika, prawo 
właściwe dla instytucji publicznych, zakres prawa właściwego, stosowanie prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim, przekazanie sprawy, klauzulę porządku publicznego 
oraz regulują kwestię państw bez jednolitego systemu prawnego.

Rozdział IV dotyczy wspólnych przepisów dotyczących postępowania sądowego – doręczanie 
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pism sądowych, badanie dopuszczalności oraz orzeczenie i ponowne rozpatrzenie sprawy.

Rozdziały V i VI obejmują kwestie wykonalności i wykonania orzeczeń (w tym pomoc 
prawną, zabezpieczenie, legalizację, brak merytorycznej kontroli orzeczenia w trakcie 
postępowania wykonawczego, odmowę lub zawieszenie wykonania, polecenie 
automatycznego pobrania, tymczasowe zamrożenie rachunku bankowego, kolejność spłacania 
wierzytelności alimentacyjnych).

Rozdział VII dotyczy dokumentów urzędowych i ugody.

Rozdział VIII dotyczy współpracy (wyznaczenie organów centralnych i ich zadania, dostęp 
do informacji i ich wykorzystywanie itp.). 

Wreszcie rozdział IX obejmuje przepisy ogólne i końcowe (związek z innymi instrumentami 
wspólnotowymi, stosunek do umów międzynarodowych, komitologia, przepisy przejściowe 
i wejście w życie).

Istota zagadnienia

Pismo przewodniczącego komisji przedmiotowo właściwej brzmi następująco:

„Obecny wybór podstawy prawnej ujmuje zobowiązania alimentacyjne jako związane 
z prawem rodzinnym w rozumieniu art. 67 ust. 5 tiret drugie traktatu WE. Wskutek tego nie 
mieszczą się one w zakresie przepisów wspólnotowych dotyczących współpracy sądowej
w sprawach cywilnych, do których stosuje się procedurę współdecydowania”.

Sprawozdawca komisji przedmiotowo właściwej uznaje ścisły związek zobowiązań 
alimentacyjnych z prawem rodzinnym, jednak uważa, że zaklasyfikowanie ich w tej kategorii 
być może nie uwzględnia w należytym stopniu „mieszanej natury instytucji alimentów –
pochodzącej ze stosunków rodzinnych, lecz mającej charakter zobowiązania pieniężnego przy 
wykonaniu, jak każdy inny dług”.

Ogólne uwagi orzecznictwa na temat podstawy prawnej

Wszystkie akty Wspólnoty muszą przyjąć za podstawę prawną postanowienia Traktatu (lub 
innego aktu prawnego, który mają wprowadzać). Podstawa prawna definiuje kompetencje 
Wspólnoty ratione materiae i określa sposób ich wykonania, mianowicie jeden lub kilka 
instrumentów prawnych, które mogą być wykorzystane, oraz procedurę podejmowania 
decyzji.

Z utrwalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości jasno wynika, że wybór podstawy 
prawnej nie jest sprawą subiektywną, ale musi być oparty na obiektywnych czynnikach 
podlegających ocenie prawnej1, takich jak cel i treść danego środka2. Ponadto czynnikiem 

  
1 Sprawa 45/86 Komisja przeciwko Radzie [1987], Zb.Orz. str. 1439, pkt 5.
2 Sprawa C-300/89 Komisja przeciwko Radzie [1991], Zb.Orz. str. I-287, pkt 10; oraz sprawa C-42/97 Parlament 

Europejski przeciwko Radzie [1999], Zb.Orz. str. I-869, pkt 36.
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decydującym powinien być główny cel danego środka1. 

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości, ogólny artykuł Traktatu stanowi 
wystarczającą podstawę prawną, nawet jeżeli odnośny środek również dąży, choć w 
drugorzędny sposób, do osiągnięcia celu wyznaczonego w szczegółowym artykule Traktatu2.

Jednak w przypadku, gdy środek zmierza do kilku jednoczesnych celów, które są ze sobą 
nierozerwalnie powiązane i żaden nie jest drugorzędny lub pośredni w stosunku do 
pozostałych, środek musi mieć podstawę w różnych właściwych postanowieniach Traktatu3, 
chyba że nie jest to możliwe z uwagi na wzajemną niezgodność procedur decyzyjnych 
przewidzianych tymi postanowieniami4. 

Ocena

Można stwierdzić na marginesie, że godny ubolewania jest fakt, iż Rada do tej pory nie 
postanowiła wykorzystać art. 67 ust. 2 do objęcia procedurą współdecydowania „aspektów 
dotyczących prawa rodzinnego” z art. 67 ust. 5 tiret drugie. Stało się tak wbrew wezwaniu 
Komisji, datującemu się już na rok 20055, do podejmowania środków dotyczących 
zobowiązań alimentacyjnych w oparciu o procedurę współdecydowania. Wydaje się 
absurdalne, że zagadnienie blisko związane ze sprawami i życiem codziennym obywateli, 
jakim jest prawo rodzinne, nie jest przedmiotem procedury prawodawczej, która najbardziej 
angażuje wybieraną przez nich instytucję.

Jednak orzecznictwo nie pozostawia wątpliwości, że takie względy nie mają wpływu na 
wybór podstawy prawnej, którą należy określać w świetle obiektywnych czynników 
podlegających ocenie prawnej, w szczególności w świetle celu i treści odnośnego środka.

Jest oczywiste, że głównym celem wniosku jest umożliwienie wszelkim wierzycielom 
alimentacyjnym w UE „uzyskania – w łatwy, szybki i najczęściej bezpłatny sposób – tytułu 
egzekucyjnego, który mógłby funkcjonować bez przeszkód w europejskiej przestrzeni 
sądowej i skutkować regularnym płaceniem należnych kwot”.

Nowe przepisy prawa międzynarodowego prywatnego w sprawie właściwości sądu, prawa 
właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach ze zobowiązań 
alimentacyjnych usuną przeszkody dla wolnego przepływu osób i w ten sposób ułatwią 
właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego. 

Nie da się zaprzeczyć, że instytucja alimentów nie istniałaby bez prawa rodzinnego; art. 1 
wniosku wyraźnie stanowi, że zobowiązania alimentacyjne „wynikają” ze stosunków 

  
1 Sprawa C-377/98 Holandia przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie [2001] Zb.Orz. str. I-7079, 

pkt 27.
2 Sprawa C-377/98 Holandia przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie [2001] Zb.Orz. str. I-7079, pkt 27 

i 28; sprawa C-491/01 British American Tobacco (Investments) i Imperial Tobacco [2002] Zb.Orz. str. 
I-11453, pkt 93 i 94.

3 Sprawa 165/87 Komisja przeciwko Radzie [1988], Zb.Orz. str. 5545, pkt 11.
4 Zob. np. sprawa C-300/89 Komisja przeciwko Radzie [1991] Zb.Orz. str. I-2867, pkt 17–21 (sprawa dwutlenku 

tytanu); sprawa C-388/01 Komisja przeciwko Radzie [2004] Zb.Orz. str. I-4829, pkt 58; sprawa C-491/01 
British American Tobacco [2002] Zb.Orz. I-11453, pkt 103–111.

5 Komunikat Komisji dla Rady z 15 grudnia 2005 r. (COM(2005)648).
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rodzinnych.  Jednak przy tym założeniu po powstaniu zobowiązania do zapłaty alimentów na 
mocy norm prawa rodzinnego mamy do czynienia ze zwykłym zobowiązaniem pieniężnym –
długiem jak każdy inny. Po uznaniu i zatwierdzeniu istnienia zobowiązania alimentacyjnego 
w drodze wyroku sądowego, aktu urzędowego lub ugody mamy do czynienia z roszczeniem 
pieniężnym i okoliczność, że wynika ono ze stosunku rodzinnego lub do niego podobnego, 
pozostaje bez większego znaczenia.  

Proponowane rozporządzenie pozostanie bez wpływu na prawo rodzinne jako takie, a art. 12 
wniosku nadzwyczaj wyraźnie na to wskazuje stanowiąc, że postanowienia dotyczące prawa 
właściwego dla zobowiązań alimentacyjnych „pozostają bez uszczerbku dla prawa 
właściwego dla któregokolwiek ze stosunków, o których mowa w art. 1. Należy powołać się 
także na punkt 13 preambuły, który wyraźnie stwierdza, że przepisy kolizyjne powinny mieć 
zastosowanie jedynie do zobowiązań alimentacyjnych i nie powinny określać prawa 
właściwego dla ustalenia stosunków rodzinnych, na których opierają się zobowiązania 
alimentacyjne.

Ponadto godny uwagi jest fakt, że rozporządzenie (WE) nr 805/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia europejskiego tytułu 
egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych1 obejmuje roszczenia alimentacyjne i zostało 
przyjęte w procedurze współdecydowania2. 

Wniosek

Na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2007 r. Komisja Prawna postanowiła jednogłośnie3 zalecić 
oparcie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie właściwości, prawa 
właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych oraz współpracy w zakresie 
zobowiązań alimentacyjnych na art. 61 lit. c) i art. 67 ust. 5 tiret drugie traktatu WE, 
i w konsekwencji poddać wniosek pod procedurę współdecydowania. 

Z wyrazami szacunku,

Giuseppe Gargani

  
1 Dz.U. L 143 z 30.4.2004 r., str. 15.
2 Zob. art. 4 ust. 3, w którym zdefiniowano „dokument urzędowy” jako obejmujący „porozumienie odnoszące 

się do zobowiązań alimentacyjnych zawarte z władzami administracyjnymi lub przez nie poświadczone”.
3 W chwili głosowania końcowego obecni byli: Giuseppe Gargani (przewodniczący), Carlo Casini, Cristian 

Dumitrescu, Monica Frassoni, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, 
Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina i Tadeusz Zwiefka.
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