
DECYZJA RADY 

z dnia 31 marca 2011 r. 

w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Konwencji haskiej z dnia 23 listopada 2007 r. 
o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny 

(2011/220/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 81 ust. 3 akapit pierwszy 
w związku z art. 218 ust. 5, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Unia podejmuje wysiłki zmierzające do stworzenia 
wspólnej przestrzeni sądowej opartej na zasadzie 
wzajemnego uznawania orzeczeń. 

(2) Konwencja haska z dnia 23 listopada 2007 r. 
o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz 
dzieci i innych członków rodziny (zwana dalej 
„Konwencją”) stanowi dobrą podstawę światowego 
systemu współpracy administracyjnej oraz uznawania 
i wykonywania orzeczeń w sprawie świadczeń alimenta
cyjnych i ugód alimentacyjnych, przewidując bezpłatną 
pomoc prawną praktycznie we wszystkich sprawach 
dotyczących alimentów na rzecz dzieci oraz usprawnioną 
procedurę uznawania i wykonywania. 

(3) Artykuł 59 Konwencji umożliwia regionalnym organiza
cjom integracji gospodarczej, takim jak Unia, podpisanie, 
przyjęcie, zatwierdzenie Konwencji lub przystąpienie do 
niej. 

(4) Kwestie uregulowane przez Konwencję są również przed
miotem rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 
18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właści
wego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współ
pracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych ( 1 ). W tym 
przypadku Unia powinna zdecydować, że podpisze 
Konwencję sama i będzie wykonywała kompetencje we 
wszystkich kwestiach objętych Konwencją. 

(5) Wszystkie stosowne oświadczenia i zastrzeżenia powinny 
zostać złożone przez Unię w chwili zatwierdzenia 
Konwencji. 

(6) Zgodnie z art. 3 Protokołu (nr 21) w sprawie stanowiska 
Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, 
który jest załączony do Traktatu o Unii Europejskiej 
i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Zjed
noczone Królestwo i Irlandia uczestniczą w przyjęciu 
i stosowaniu niniejszej decyzji. 

(7) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu (nr 22) w sprawie stano
wiska Danii, który jest załączony do Traktatu o Unii 
Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro
pejskiej, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej 
decyzji i nie jest nią związana ani jej nie stosuje, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Podpisanie Konwencji haskiej z dnia 23 listopada 2007 r. 
o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci 
i innych członków rodziny (zwanej dalej „Konwencją”) zostaje 
niniejszym zatwierdzone w imieniu Unii Europejskiej ( 2 ). 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do 
wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania 
Konwencji w imieniu Unii. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 31 marca 2011 r. 

W imieniu Rady 

VÖLNER P. 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 7 z 10.1.2009, s. 1. 
( 2 ) Tekst Konwencji zostanie opublikowany wraz z decyzją w sprawie 

jej zawarcia.


