MOŻLIWOŚCI DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ALIMENTACYJNYCH ZA GRANICĄ
ZA POŚREDNICTWEM SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU:
W trybie Rozporządzania Rady (WE) nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa
właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie
zobowiązań alimentacyjnych:
W przypadku, gdy:
I. Orzeczenia, ugody sądowe i dokumenty urzędowe wydane są przed 18 czerwca 2011 roku,
a wniosek o uznanie i stwierdzenie wykonalności złożony jest po 18 czerwca 2011 roku
(Art. 75 ust. 2 a):
orzeczenia sądów polskich:
- wydane przed 18 czerwca 2011r., ale nie wcześniej niż 1 maja 2004r.
w stosunkach ze wszystkimi państwami członkowskimi z wyjątkiem Bułgarii,
Rumunii i Danii,
- wydane przed 18 czerwca 2011r., ale nie wcześniej niż 1 stycznia 2007r.
w stosunkach z Rumunią i Bułgarią,
- wydane przed 18 czerwca 2011r., ale nie wcześniej niż 1 lipca 2007r.
w stosunkach z Danią.
DOKUMENTY, które należy złożyć:
1) odpis orzeczenia z poświadczeniem jego prawomocności i wykonalności (zamiast
klauzuli wykonalności)/ odpis dokumentu urzędowego (odpis na wniosek wierzyciela
wydaje właściwy sąd, przed którym zapadł wyrok zasądzający alimenty lub urząd
wydający dokument urzędowy),
2) wyciąg z orzeczenia/ugody sądowej w sprawie zobowiązań alimentacyjnych
objętego(-ej)
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- zał. II Rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 roku
w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz
współpracy

w
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(na wniosek wierzyciela wydaje właściwy sąd, przed którym zapadł wyrok zasądzający
alimenty) lub wyciąg z dokumentu urzędowego w sprawach dotyczących zobowiązań
alimentacyjnych objętego postępowaniem w sprawie uznania i stwierdzenia wykonalności

zał. IV Rozp., (wyciąg na wniosek wierzyciela wydaje właściwy urząd wydający dokument
urzędowy),
3) zestawienie zaległości alimentacyjnych z podziałem na lata i miesiące (tabela
w załączeniu) - zaległość alimentacyjna musi wynosić co najmniej 3 miesiące,
4) dane dotyczące dłużnika: adres dłużnika za granicą, data i miejsce urodzenia dłużnika,
pracodawca, obywatelstwo, zawód, itp.
orzeczenia sądów innych państw członkowskich
- wydane przed 18 czerwca 2011r., ale nie wcześniej niż 1 marca 2002r.
w stosunkach pomiędzy: Austrią, Belgią, Finlandią, Grecją, Hiszpanią, Holandią,
Irlandią. Luksemburgiem, Niemcami, Portugalią, Szwecją, Wielką Brytanią i Włochami,
- wydane przed 18 czerwca 2011r., ale nie wcześniej niż 1 maja 2004r. w stosunkach
pomiędzy w/w państwami członkowskimi a Polską, Cyprem, Czechami, Estonią,
Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją, Słowenią i Węgrami (data przystąpienia tych państw
do UE i związania się przez nie postanowieniami Brukseli I),
- wydane przed 18 czerwca 2011r., ale nie wcześniej niż 1 stycznia 2007r.
w stosunkach pomiędzy ww. państwami członkowskimi a Bułgarią i Rumunią (data
przystąpienia tych państw do UE) ,
- wydane przed 18 czerwca 2011r., ale nie wcześniej niż 1 lipca 2007r.
w stosunkach z Danią.
DOKUMENTY, które należy złożyć: jak wyżej.

II. Orzeczenia, ugody sądowe i dokumenty urzędowe sądów polskich i innych państw
członkowskich wydane 18 czerwca 2011 roku lub później w ramach postępowań
wszczętych od dnia 18 czerwca 2011 roku (Art. 75 ust. 2 b)
DOKUMENTY, które należy złożyć:
1) odpis orzeczenia z poświadczeniem jego prawomocności i wykonalności (zamiast
klauzuli wykonalności)/ odpis dokumentu urzędowego (odpis na wniosek wierzyciela
wydaje właściwy sąd, przed którym zapadł wyrok zasądzający alimenty lub urząd
wydający dokument urzędowy),
2) wyciąg z orzeczenia/ugody sądowej w sprawie zobowiązań alimentacyjnych
nieobjętego(-ej) postępowaniem w sprawie uznania i stwierdzenia wykonalności
- zał. I Rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 roku

w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz
współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (na wniosek wierzyciela wydaje
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wykonalności - zał. III Rozp., (wyciąg na wniosek wierzyciela wydaje właściwy urząd
wydający dokument urzędowy),
3) zestawienie zaległości alimentacyjnych z podziałem na lata i miesiące (tabela
w załączeniu) - zaległość alimentacyjna musi wynosić co najmniej 3 miesiące,
4) dane dotyczące dłużnika: adres dłużnika za granicą, data i miejsce urodzenia dłużnika,
pracodawca, obywatelstwo, zawód, itp.
W/w Rozporządzenie Rady (WE) 4/2009 daje również możliwość wystąpienia przez
wierzyciela za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Poznaniu do stosownego organu
zagranicznego z wnioskiem o podjęcie szczególnych działań mających na celu ustalenie
aktualnego miejsca pobytu dłużnika za granicą.
Ażeby móc wystosować taki wniosek, wierzyciel winien posiadać na temat dłużnika
jak najwięcej informacji, tj. data i miejsce urodzenia dłużnika, PESEL, NIP, numer
ubezpieczenia społecznego, obywatelstwo, zawód, numer telefonu, ostatni adres
zamieszkania dłużnika za granicą, miejscowość, w której prawdopodobnie przebywa,
obecny lub poprzedni pracodawca za granicą, informacje na temat posiadanego przez
niego majątku za granicą, dane osób przebywających z nim za granicą; dodatkowo można
złożyć fotografię dłużnika.
W odniesieniu do pozostałych państw tj. m.in. Norwegia, Australia zastosowanie
znajdzie Konwencja nowojorska o dochodzenie roszczeń alimentacyjnych za granicą
z 20 czerwca 1956 roku.
DOKUMENTY, które należy złożyć:
1) odpis orzeczenia z poświadczeniem jego prawomocności i wykonalności /zamiast
klauzuli wykonalności/ (odpis na wniosek wierzyciela wydaje właściwy sąd, przed którym
zapadł wyrok zasądzający alimenty),
2) odpis aktu urodzenia dziecka
- skrócony, gdy dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego,
- zupełny, gdy dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego,

3) zestawienie zaległości alimentacyjnych z podziałem na lata i miesiące (tabela
w załączeniu) - zaległość alimentacyjna musi wynosić co najmniej 3 miesiące,
4) aktualny adres dłużnika za granicą.
Konwencja nowojorska z 1956 roku znajdzie również zastosowanie w odniesieniu do
państw członkowskich, gdy wyrok sądu polskiego zasądzający alimenty zapadł przed
1 maja 2004 roku - czyli przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny przebywa na terenie USA, niezbędne jest
przedłożenie:
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i wykonalności oraz odpisu aktu urodzenia, a wniosek kompletowany jest na formularzach,
znajdujących się w zasobach Sądu Okręgowego w Poznaniu.
Jeśli dłużnik przebywa w Kanadzie niezbędne jest posiadanie przez wierzyciela
aktualnego
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z poświadczeniem prawomocności i wykonalności, odpis aktu urodzenia dziecka oraz
poświadczone notarialnie zestawienie zaległości alimentacyjnych. Formularze wniosku
dostępne są w Sądzie Okręgowym w Poznaniu.
Ponadto istnieje również możliwość wystąpienia z wnioskiem o uznanie i wykonanie
wyroków alimentacyjnych w trybie umów dwustronnych, w przypadku takich krajów jak np.
Algieria, Ukraina, Tunezja, Egipt, Federacja Rosyjska.

