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Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina 

Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
bezskuteczność egzekucji oznacza „egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wy-
egzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną 
egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużni-
kowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powo-
du: a) braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego 
w miejscu zamieszkania dłużnika, b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamiesz-
kania dłużnika alimentacyjnego za granicą”. 

Otrzymałem sygnał, z którego wynika, że wykonanie tego przepisu rodzi istotne problemy związane z je-
go niewłaściwą interpretacją. W punkcie tym zawarte są bowiem dwa, oddzielone średnikiem, zdania, które 
dotyczą odrębnych sytuacji. Średnik ten ma jedynie zaznaczyć nową część redakcyjną i nie powinien być 
traktowany jako przecinek łączący oba zdania. Pierwsze zdanie dotyczy ogólnej reguły, kiedy egzekucja zo-
stała prawidłowo wszczęta, ale nie przynosi rezultatu. Drugie natomiast zdanie statuuje „fikcję prawną bez-
skuteczności, tj. instytucję, która pozwala na wypowiadanie się o bezskuteczności egzekucji także wówczas, 
gdy faktycznie żadne czynności postępowania egzekucyjnego (czynności egzekucyjne) nie zostały wobec 
dłużnika podjęte z powodu usprawiedliwionych prawnie przeszkód” (A. Korcz-Maciejko, „Ustawa o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów. Komentarz”, Warszawa 2010, s. 52–53). Tymczasem organy przyzna-
jące świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przeważnie traktują cały przepis łącznie, pomimo że nie jest 
możliwe jednoczesne wystąpienie przesłanek zawartych w obu normach. W związku z tym utrudnia to uzy-
skanie świadczeń przez osoby uprawnione, które często nie mają innych środków utrzymania. 

Proszę zatem Pana Ministra o rozważenie zmiany redakcyjnej przepisu, aby nie było wątpliwości co do 
treści i zakresu stosowania norm w nim zawartych. 

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




