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GLOSA DO UCHWAŁY SĄDU NAJWYŻSZEGO  
Z DNIA 24 LUTEGO 2011 R. (III CZP 134/10)1

Wierzytelność o zapłatę wymagalnych świadczeń alimentacyjnych 
nie może być przedmiotem przelewu (art. 509 § 1 k.c.).

Powszechnie wiadomo, że problematyka przelewu wierzytelności jest 
w ostatnich latach obiektem szczególnego zainteresowania piśmiennictwa2. 
Jest to zrozumiałe, gdyż w warunkach gospodarki rynkowej wierzytelności są 
przedmiotem ożywionego obrotu rynkowego. Ta oczywista prawda nakazuje 
w sposób szczególny przyjrzeć się tym przypadkom, w których – z różnych 
względów – następuje wyłom od zasady, polegający na ograniczeniu lub wy-
łączeniu określonych kategorii wierzytelności z obrotu. Kwestie te ze względu 
na ich gospodarcze znaczenie stają się przedmiotem zainteresowania doktryny, 
budzą także niejednokrotnie spory w orzecznictwie. Przykładem mogą być 
chociażby prowadzone od wielu lat rozważania na temat dopuszczalności 
przelewu tzw. wierzytelności konsumenckich. Literatura i orzecznictwo z tego 
zakresu są dość obszerne.

W omawianej sprawie mamy do czynienia także z wierzytelnością, co do 
której dopuszczalność przeniesienia na inny podmiot budzi wątpliwości – chodzi 
o przelew wierzytelności alimentacyjnych. W tej materii również występują 

* Dr, Katedra Prawa Cywilnego, Uniwersytet Łódzki.
1 Opubl. w OSNC z 2011 r., Nr 11, poz. 118; LEX nr 707477.
2 Z obszernej literatury z zakresu przelewu zob. m.in.: K. Zawada, Umowa przelewu wierzy-

telności, Kraków 1990; J. Mojak, Obrót wierzytelnościami, Warszawa 2001; W. Kurowski, 
Przelew wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym, Kraków 2005; M. Rytwiń-
ska, Przelew wierzytelności na zabezpieczenie, Warszawa 2007; P. Katner, Przeniesienie 
wierzytelności w umowie faktoringu, Warszawa 2011.
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rozbieżności w piśmiennictwie. Glosowana uchwała Sądu Najwyższego stwarza 
okazję do kontynuowania rozważań na ten temat.

Sąd Najwyższy podjął uchwałę na tle następującego stanu faktycznego: 
powódka nabyła od córki w drodze przelewu wierzytelność w wysokości 
11 tys. zł z tytułu wymagalnych rat alimentacyjnych, zasądzonych uprzednio 
na rzecz córki od jej ojca. Sama powódka była zaś dłużniczką tego mężczyzny 
z tytułu kosztów innego postępowania (najprawdopodobniej, choć z uzasad-
nienia nie wynika to w sposób jednoznaczny, chodziło o koszty związane 
z rozwodem lub rozliczeniami majątkowymi po rozwodzie) – w porównywal-
nej wysokości. Po nabyciu wierzytelności alimentacyjnych od córki powódka 
dokonała ich potrącenia z wierzytelnością związaną ze wspomnianymi kosz-
tami postępowania. Ta z kolei wierzytelność stała się przedmiotem przelewu 
dokonanego przez ojca córki na rzecz innej osoby. Osoba ta stała się natomiast 
pozwanym w niniejszej sprawie, wszczętej w wyniku powództwa powódki 
o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w zakresie zasądzonych 
kosztów postępowania. Powódka podniosła, że pozwany egzekwuje od niej 
nieistniejącą wierzytelność, ponieważ wierzytelność ta, w wyniku dokonania 
przez powódkę potrącenia, nie istniała już w dacie dokonania przelewu przez 
ojca uprawnionej na rzecz pozwanego.

Nie wiemy, jakie rozstrzygnięcie zapadło w tej sprawie przed sądem re-
jonowym, w każdym razie rozpoznający apelację sąd okręgowy przedstawił 
Sądowi Najwyższemu zagadnienie prawne, wyrażające się w pytaniu, czy 
przysługująca uprawnionemu wierzytelność z tytułu wymagalnych świadczeń 
alimentacyjnych może stanowić przedmiot przelewu. Treść podjętej uchwały 
zaprezentowana została w wyżej zacytowanej tezie.

Glosator musi oprzeć się na przedstawionych wyżej faktach co do doko-
nania kolejnych czynności prawnych i ich sekwencji: przelew wierzytelności 
alimentacyjnych – potrącenie – przelew wierzytelności z tytułu kosztów po-
stępowania. Abstrahujemy także od kwestii reprezentacji córki przy umowie 
przelewu zawartej z matką (najprościej będzie założyć, że córka, choć nadal 
uprawniona do alimentów, była już pełnoletnia). Problem, który wyłania się 
na tle omawianej uchwały, wykracza jednak daleko poza zakres rozstrzy-
gnięcia w konkretnej sprawie, co uzasadnia sformułowanie uwag o szerszym 
charakterze.

Przystępując do analizy przedmiotowego rozstrzygnięcia, deklaruję już 
na wstępie, że z poglądem Sądu Najwyższego trudno się zgodzić. W moim 
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przekonaniu argumenty podnoszone w uzasadnieniu glosowanego rozstrzy-
gnięcia nie przemawiają w dostatecznym stopniu na korzyść sformułowanej 
w stanowczy sposób uchwały.

Rozważania Sądu Najwyższego oparte są na znanej i aprobowanej po-
wszechnie tezie o szczególnym charakterze uprawnień alimentacyjnych, 
wynikających ze szczególnych więzi osobistych między uprawnionym a zo-
bowiązanym. Wynika stąd w szczególności nieprzenoszalność wierzytelności 
alimentacyjnych3. Jednak Sąd Najwyższy, analizując w glosowanej uchwale 
charakter praw i obowiązków alimentacyjnych, zauważa, że w literaturze 
zaprezentowano także pogląd zawężający zasadę nieprzenoszalności praw 
alimentacyjnych przez dopuszczenie możliwości zbycia innej osobie rat ali-
mentacyjnych już wymagalnych. Sąd Najwyższy stwierdza, iż jako argument 
wskazuje się możliwość odpłatnego zbycia zaległych rat, których nie można 
wyegzekwować, „w celu uzyskania środków utrzymania lub zaciągnięcia 
pożyczki z przeznaczeniem na te środki i przelania na pożyczkodawcę zasą-
dzonych zaległych świadczeń alimentacyjnych ze skutkiem zwolnienia się 
z długu”. Sąd Najwyższy staje jednak na stanowisku, że wierzytelności ali-
mentacyjne powinny być zaliczone do tych kategorii wierzytelności, w odnie-
sieniu do których zakaz przelewu wierzytelności wynika stąd, iż cel powstania 
takich wierzytelności może być osiągnięty wyłącznie wtedy, gdy świadczenie 
zostanie spełnione konkretnej osobie. Zdaniem Sądu Najwyższego, obowią-
zek alimentacyjny służy kształtowaniu właściwych wzorców postępowania 
w rodzinie, co możliwe jest jedynie w relacji między osobami wskazanymi 
w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zacytujmy w tym miejscu istotny 
fragment uzasadnienia uchwały: „Przeniesieniu wierzytelności alimentacyjnej 
na osobę trzecią w drodze przelewu – ze względu na przesłankę właściwości 
zobowiązania – poza wskazanym ściśle osobistym charakterem zobowiązania 
alimentacyjnego sprzeciwia się także właściwy dla niego przedmiot, którego 
nie stanowi zapłata, lecz zaspokojenie potrzeb życiowych uprawnionego. 
Z tej racji uprawniony do alimentacji jest nie tylko chroniony przed ryzy-
kiem pozbawienia go środków utrzymania w następstwie wprowadzenia jego 
wierzytelności alimentacyjnych do obrotu, ale także korzysta z istotnych uła-
twień w dochodzeniu i egzekwowaniu zasądzonych z tego tytułu świadczeń,  

3 Por. K. Zawada, [w:] System prawa prywatnego, t. VI: Prawo zobowiązań – część ogólna, 
red. A. Olejniczak, Warszawa 2009, s. 1024. Na gruncie prawa prywatnego międzynarodo-
wego zob. też W. Kurowski, Przelew…, s. 202–203.
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stanowiących ekwiwalent za ograniczenia związane ze zbywalnością roszczeń. 
[...] Przy przyjęciu dopuszczalności przelewu rat alimentacyjnych realne jest 
niebezpieczeństwo dezintegracji spójnego systemu regulacji alimentacyj-
nych, co może prowadzić do wielu trudnych do przewidzenia konsekwencji 
społecznych i prawnych, a w efekcie do naruszenia praw osób uprawnionych 
do alimentacji, w tym w szczególności osób małoletnich, do których kiero-
wana jest pomoc z funduszu alimentacyjnego, przy stosunkowo niewielkiej 
rzeczywistej możliwości zaspokojenia ich interesów w drodze sięgnięcia do 
mechanizmów rynkowych, niedających tym osobom żadnych przywilejów 
w stosunku do innych uczestników obrotu”.

Po przedstawieniu stanowiska Sądu Najwyższego i wspierającej je ar-
gumentacji, przyjrzyjmy się poglądom zaprezentowanym w odniesieniu do 
interesującej nas kwestii w literaturze. Od razu jednak zaznaczmy, że choć 
wypowiedzi na ten temat są stosunkowo liczne, to jednak nie stanowią głów-
nego przedmiotu rozważań poszczególnych autorów i nie są w związku z tym 
rozbudowane.

Wiele lat temu zdecydowane – negatywne – stanowisko w tej sprawie zajął 
J. Gwiazdomorski. Na jego wypowiedź powołują się do dziś autorzy piszący 
na ten temat. Zdaniem J. Gwiazdomorskiego, z podziału praw podmiotowych 
na niemajątkowe i majątkowe oraz ze społecznego znaczenia obowiązku 
alimentacyjnego wynika, że „obowiązek alimentacyjny i stanowiące jego 
odpowiednik prawo mają w przeważającej mierze, choć może nie wyłącznie, 
charakter niemajątkowy”4. W konsekwencji autor stwierdza stanowczo: „Prawo 
do żądania alimentacji jest wyjęte spod dyspozycji uprawnionego. Jest prawem 
niezbywalnym; uprawniony nie może się go zrzec ani nieodpłatnie, ani nawet 
odpłatnie [...]. Prawo do żądania alimentacji ani roszczenie o poszczególne raty 
alimentacyjne nie mogą być przedmiotem zastawu [...]. Obowiązek alimenta-
cyjny nie może być przez czynność prawną [...], nawet za zgodą uprawnione-
go, przeniesiony na inną osobę. Prawo do żądania alimentacji ani roszczenia 
o poszczególne raty alimentacyjne nie mogą być nawet za zgodą uprawnionego 
umorzone przez potrącenie [...]”5. Opinię swoją na temat możliwości zbywania 
wymagalnych rat alimentacyjnych J. Gwiazdomorski przedstawił następująco: 
„Zapatrywanie, że zbywalne są roszczenia o raty alimentacyjne, które już stały 

4 J. Gwiazdomorski, [w:] System prawa rodzinnego i opiekuńczego, cz. 1, red. J.St. Piątowski, 
Wrocław 1985, s. 996.

5 Ibidem, s. 997–998.
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się wymagalne, jest według mnie niezgodne z przeznaczeniem poszczególnych 
rat alimentacyjnych (zaspokajanie bieżących potrzeb uprawnionego)”6.

Należy jednak zauważyć, że w dawniejszej literaturze spotkać można 
także poglądy przeciwne do stanowiska J. Gwiazdomorskiego. Znaczenie 
tych wypowiedzi jest o tyle istotne, że wyrażane były w okresie, w którym 
z pewnością obrót cywilny, w tym obrót wierzytelnościami, podlegał istot-
niejszym ograniczeniom niż obecnie. I tak B. Łubkowski przychylił się do 
opinii, że prawo do alimentacji należy do tej kategorii wierzytelności, w której 
niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności na inną osobę wynika ze ściśle 
osobistego jej charakteru. Autor ten stwierdza jednak dalej zdecydowanie (choć 
poglądu swojego bliżej nie uzasadnia), że „niedopuszczalność przelewu prawa 
do alimentacji nie dotyczy jednak już wymagalnych rat alimentacyjnych”7. 
Podobnie L. Stecki uważa, że do grupy wierzytelności o charakterze ściśle 
osobistym, w odniesieniu do których sama właściwość zobowiązania sprze-
ciwia się przeniesieniu wierzytelności, należą wierzytelności alimentacyjne 
„z wyjątkiem rat, które stają się już wymagalne”8.

Jak wyżej zaznaczono, omawiane zagadnienie współcześnie spotkało 
się raczej tylko z sygnalizacyjnym zainteresowaniem ze strony doktryny.  
Na ogół autorzy ograniczają się do ogólnej uwagi o niezbywalnym charakterze 
wierzytelności alimentacyjnych. Większość autorów deklaruje wprawdzie 
swoje stanowisko, nie przeprowadza jednak w tym zakresie obszerniejszych 
wywodów. Przykładowo, H. Ciepła stwierdza krótko: „Z reguły każda wierzy-
telność (pieniężna i niepieniężna), jeżeli jest zbywalna, może być przedmiotem 
przelewu, chyba że zakazuje tego ustawa [...], umowa, bądź sprzeciwia się 
temu właściwość zobowiązania. Ostatnie zastrzeżenie dotyczy wierzytelności 
o charakterze ściśle osobistym, np. prawo do alimentacji z wyjątkiem rat już 
wymagalnych [...]”9. Zbliżone stanowisko zajmuje w tej materii T. Domińczyk. 
Choć według niego obowiązki zobowiązanego do świadczeń alimentacyjnych 
mają charakter ściśle osobisty, co sprawia, że zarówno sam obowiązek ali-
mentacyjny, jak i odpowiadające mu roszczenie nie mogą być przedmiotem 

6 Ibidem, s. 997.
7 B. Łubkowski, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 1972, s. 1221.
8 L. Stecki, [w:] Kodeks cywilny z komentarzem, t. I, red. J. Winiarz, Warszawa 1989, 

s. 522–523.
9 H. Ciepła, [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. I,  

red. G. Bieniek, Warszawa 2003, s. 587.
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obrotu10, to jednak autor ten uważa, że „w pojęciu «właściwość zobowiąza-
nia» [...] kryje się najczęściej osobisty charakter uprawnienia do świadczenia,  
np. prawa do alimentacji (ale nie w odniesieniu do świadczeń już wymagalnych 
z tego tytułu)”11.

W zbliżony sposób traktuje omawiany problem J. Mojak. Autor ten stwier-
dza: „Powszechnie uważa się, że prawo do alimentacji zostało całkowicie 
wyjęte spod dyspozycji uprawnionego. Sporna zaś jest kwestia dopuszczalności 
przenoszenia wymagalnych już roszczeń o raty alimentacyjne. Przeciwko takiej 
możliwości wypowiada się J. Gwiazdomorski [...]. Z drugiej jednak strony 
można też spotkać zasługujące na aprobatę poglądy, akceptujące możliwość 
zbycia w drodze przelewu wymagalnych już roszczeń o poszczególne raty 
alimentacyjne”12.

Analogiczne stanowisko zajmuje także G. Kozieł. Zdaniem tego autora, 
przykładem wierzytelności o charakterze majątkowym, które nie mogą być 
przenoszone ze względu na ich związanie z osobą wierzyciela, jest właśnie 
prawo do alimentacji. Inaczej jednak – według G. Kozieła – należy traktować 
już wymagalne roszczenia o poszczególne raty alimentacyjne, które mogą 
być zbywane w drodze przelewu13. Podobnie uważa A. Rzetecka-Gil – że do 
wierzytelności niezbywalnych z uwagi na właściwość zobowiązania należy 
m.in. prawo do alimentacji, „z wyjątkiem rat już wymagalnych”14. Wreszcie 
K. Zagrobelny także dopuszcza możliwość zbywania wymagalnych rat alimen-
tacyjnych. Autor wprawdzie zaznacza, iż kwestia ta jest sporna, jednak o ile 
podziela on pogląd o niezbywalności samego prawa do alimentacji, o tyle co 
do zbywania rat wymagalnych opowiada się za tezą, że w tym wypadku nie 
istnieją przeszkody do rozporządzania nimi w drodze cesji15.

Zauważmy jednak w tym miejscu, że niektórzy autorzy wypowiadają 
się obecnie przeciwko dopuszczalności przelewu nawet już wymagalnych 

10 T. Domińczyk, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, red. K. Piasecki, Warszawa 
2002, s. 765–766.

11 T. Domińczyk, [w:] Kodeks cywilny. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, t. II, Warszawa 
2005, s. 253.

12 J. Mojak, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 450–1088, t. II, red. K. Pietrzy-
kowski, Warszawa 2009, s. 141–142. Autor konsekwentnie broni swojego stanowiska;  
zob. idem, Obrót…, s. 33.

13 G. Koziel, Komentarz do art. 509 k.c., LEX 2010, teza 34.
14 A. Rzetecka-Gil, Komentarz do art. 509 k.c., LEX/el. 2011, teza 65.
15 K. Zagrobelny, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2006, s. 880.



Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2011 r. (III CZP 134/10) 195

rat alimentacyjnych. I tak T. Smyczyński stwierdza: „Prawo do alimen-
tów oraz obowiązek alimentacyjny jest niezbywalny (nieprzenoszalny).  
Nie jest więc dopuszczalne zbycie prawa do alimentów ani już wymagalnych 
rat alimentacyjnych innej osobie”16. Podobne stanowisko znajdujemy także 
w odpowiednim fragmencie rozważań J. Pietrzykowskiego, według którego 
przysługujące uprawnionemu prawo do świadczeń alimentacyjnych (w tym 
także do już wymagalnych rat alimentacyjnych) nie może być zbyte innej 
osobie, a ponadto uprawniony nie może zrzec się tego prawa nawet za zapłatą 
skapitalizowanej kwoty przyszłych świadczeń17. Również M. Rytwińska jest 
przeciwna dopuszczalności zbywania wymagalnych rat alimentacyjnych.  
Zdaniem autorki, spotkać się można z poglądem, że wymagalne już raty świad-
czeń alimentacyjnych mogą być przedmiotem przelewu, nie jest to jednak – jej 
zdaniem –stanowisko przekonujące18.

Zwięzłość powołanych wypowiedzi piśmiennictwa powoduje, że utrud-
niona jest ich głębsza analiza. Do poglądów tych nawiążę na tle argumentacji 
zawartej w uzasadnieniu glosowanej uchwały Sądu Najwyższego, który traktuje 
zagadnienie nieco obszerniej. Jednak już samo ich zaprezentowanie ukazuje 
zasadnicze rozbieżności występujące nadal w piśmiennictwie.

Pora zatem na przedstawienie uzasadnienia własnego stanowiska, które – 
jak wspomniałem wyżej – jest krytyczne wobec poglądu Sądu Najwyższego 
zawartego w tezie omawianej uchwały i wspierającym ją uzasadnieniu.

Jak widać z zacytowanych wyżej fragmentów uzasadnienia, myślą przewod-
nią rozstrzygnięcia jest specyficzny charakter wierzytelności alimentacyjnych. 
Z opinią o szczególnym charakterze obowiązku alimentacyjnego należy się, co 
zasady, zgodzić. Wydaje się jednak, że spojrzenie na ten obowiązek powinno 
uwzględniać także aktualną pozycję życiową i majątkową – przede wszystkim 
uprawnionego, ale również i zobowiązanego do alimentacji. Chodzi o to, że 
stanowisko Sądu Najwyższego nie uwzględnia faktu, iż szczególna rola inte-
resujących nas wierzytelności w istocie kończy się tam, gdzie alimentacyjny 
charakter wierzytelności ulega co najmniej znacznemu osłabieniu.

16 T. Smyczyński, [w:] System prawa prywatnego, t. XII: Prawo rodzinne i opiekuńcze,  
red. T. Smyczyński, Warszawa 2003, s. 690; idem, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 
2009, s. 276.

17 J. Pietrzykowski, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, 
Warszawa 2010, s. 1069.

18 M. Rytwińska, Przelew…, s. 135–136. Autorka powołuje się przy tym na stanowisko 
J. Gwiazdomorskiego.
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Należy – moim zdaniem – sprawę postawić następująco: uprawnienia 
alimentacyjne mają specyficzny charakter, gdyż ich realizacja związana jest 
w sposób szczególny z realizacją podstawowych potrzeb życiowych upraw-
nionego, umożliwiając mu po prostu egzystencję. W tym sensie zbywanie tych 
uprawnień na rzecz innej osoby nie powinno być dopuszczalne, ze względu 
na brak osobistej więzi łączącej zobowiązanego i „nowego” uprawnionego po 
dokonaniu przelewu. Osobisty charakter wierzytelności alimentacyjnych wręcz 
wymusza taki punkt widzenia – i w tym zakresie przedstawiciele zarówno 
judykatury, jak i doktryny są zgodni.

Świadczenia alimentacyjne w postaci ustalonych rat alimentów są jednak 
– w praktyce nader często – spełniane ze znacznym opóźnieniem lub nawet nie 
są spełniane w ogóle. Oczywiste są kłopoty, które w takich przypadkach muszą 
być przezwyciężone, aby zapewnić uprawnionemu możliwość egzystencji. 
Załóżmy jednak, że trudności te zostały pokonane i osoba uprawniona przeżyła 
bez zapłaty alimentów, korzystając ze środków pochodzących z innych źródeł 
lub – o ile to możliwe – ograniczając swoje potrzeby. Osoba ta zachowuje nadal 
roszczenie o zapłatę, i to łącznie z odsetkami za opóźnienie. Choć poszcze-
gólne raty alimentów ulegają trzyletniemu przedawnieniu, to często termin 
przedawnienia ulega przerwaniu, np. wskutek podjęcia czynności egzekucyj-
nych. Uprawniony może zatem dalej żądać zapłaty zaległych rat alimentów, 
wraz ze wspomnianymi odsetkami. Czy jednak nadal wierzytelności, o których 
mowa, formalnie dalej będące wierzytelnościami alimentacyjnymi, mają cha-
rakter ściśle osobisty? Jako zbyt stanowczy uważam przywołany wyżej pogląd 
J. Gwiazdomorskiego, że przeznaczeniem już wymagalnych rat alimentacyj-
nych pozostaje zaspokajanie bieżących potrzeb uprawnionego. Tak, być może, 
można powiedzieć w odniesieniu do rat, które stały się wymagalne niedawno, 
ale czy np. świadczenia, które stały się wymagalne dwa lata temu lub dawniej, 
nadal będą nakierowane na zaspokojenie bieżących potrzeb? Można chyba 
nawet powiedzieć, że te „dawniejsze” raty w zdecydowanie większym stopniu 
mogą być przeznaczone na spłatę różnego rodzaju zobowiązań uprawnionego. 
Celowi temu z pewnością zaś sprzyjałaby możliwość dokonania zbycia wierzy-
telności w tym zakresie. Zauważmy, że – wobec niepłacenia alimentów – dla 
zaspokojenia bieżących potrzeb mogły być zaciągnięte przez uprawnionego 
lub jego przedstawiciela ustawowego zobowiązania z tytułu różnych umów 
(umowa pożyczki, umowa kredytu, umowa lombardowa). Może się okazać, że 
jedynym realnym aktywem w majątku uprawnionego do alimentów są właśnie 
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wierzytelności alimentacyjne. Czy nadal istnieją przeciwwskazania do zbycia 
tych wierzytelności? Uwzględnijmy okoliczność, że szanse na uregulowanie 
zaległych alimentów przez zobowiązanego są dość często znikome. Skoro od 
dawna nie świadczył on dobrowolnie (ryzykując przecież nawet odpowiedzial-
ność karną za przestępstwo z art. 209 k.k.), to mało prawdopodobne wydaje 
się uzyskanie od niego tych należności w późniejszym terminie. W tej sytuacji 
uprawniony do alimentów zostaje pozostawiony w trudnej sytuacji życiowej 
– nie otrzymał świadczeń alimentacyjnych, zaciągnięte zostały zobowiązania, 
ale nie ma możliwości pokrycia choćby w części tych zobowiązań, gdyż nie 
można zbyć zaległych wierzytelności alimentacyjnych. Trudno racjonalnie 
uzasadnić taki zakaz, tym bardziej gdy nie wynika on z przepisu ustawy, a opie-
ra się wyłącznie na wykładni pojęcia charakteru wierzytelności. Warto przy 
okazji podkreślić, że ustawodawca daje wyraźne sygnały, iż dopuszczalność 
przelewu nie powinna być nadmiernie ograniczana. Świadczy o tym chociażby 
fakt, że umowne ograniczenie możliwości przelewu (pactum de non ceden-
do) – wprawdzie na gruncie art. 509 § 1 k.c. dopuszczalne – ukształtowane 
jest jednak jako wyjątek od ogólnie obowiązującego zakazu wyłączania lub 
ograniczania uprawnienia do przenoszenia prawa, które według ustawy jest 
zbywalne (art. 57 § 1 k.c.).

Zaprezentowane wyżej okoliczności związane z ekonomicznym położe-
niem uprawnionego do alimentów Sąd Najwyższy co prawda dostrzega, odsuwa 
je jednak na dalszy plan w obliczu bliżej nieokreślonego niebezpieczeństwa 
„dezintegracji spójnego systemu regulacji alimentacyjnych”. Nie sposób zgo-
dzić się, że regulacje dotyczące pomocy państwa osobom uprawnionym do 
alimentów przemawiają w dostatecznym stopniu przeciwko dopuszczalności 
zbywania wymagalnych rat alimentów. Pomoc udzielana na podstawie przepi-
sów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do ali-
mentów19 jest oczywiście istotna, ale trzeba wskazać, iż może być uruchomiona 
dopiero po przeprowadzeniu dość złożonej procedury (wymagana jest także 
bezskuteczność egzekucji), zaś świadczenia na podstawie ustawy nie są wyso-
kie i można je otrzymać tylko przy bardzo niskim poziomie dochodu na osobę 
w rodzinie, a ponadto występują istotne ograniczenia wiekowe20. Nie są także 
przekonujące argumenty związane z kształtowaniem właściwych wzorców 
postępowania w rodzinie, umacnianiem więzi i kształtowaniem właściwych 

19 T.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7, z późn. zm.
20 Por. art. 9 i 10 powołanej ustawy.
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relacji wewnątrzrodzinnych. Trudno o poważniejszy dowód zerwania tych 
więzi, niż uchylanie się od alimentacji na rzecz najbliższych osób, zwłaszcza 
dzieci. Trudno powiedzieć, w jaki sposób zakazanie cesji wymagalnych rat 
alimentów miałoby przywrócić naruszoną harmonię stosunków rodzinnych.

Przyjmując zaprezentowany w niniejszej glosie punkt widzenia, osiągnę-
libyśmy także zgodność ze stanowiskiem wyrażonym już wiele lat temu przez 
Sąd Najwyższy, który w uchwale z dnia 15 lipca 1965 r. (III CO 36/65) stwier-
dził – odwołując się do jeszcze wcześniejszego orzecznictwa – że „roszczenie 
i obowiązek alimentacyjny – ze względu na swój charakter czysto osobisty 
– nie wchodzi w skład spadku «poza należnościami, które stały się wymagal-
ne przed śmiercią spadkodawcy»”. I w konsekwencji: „Raty alimentacyjne, 
które stały się wymagalne za życia uprawnionego i które zostały prawomocnie 
zasądzone, należą do spadku po uprawnionym”21. Oczywiście, jest to sytuacja 
odmienna od analizowanej w przedmiotowej sprawie, jednak zasadnicza myśl 
jest zbliżona: wymagalne raty alimentacyjne „odrywają się” w pewien sposób 
od osoby uprawnionego i mogą występować w obrocie prawnym samodzielnie. 
Prowadzi to wniosku, że tak, jak mogą być dziedziczone, tak też mogą być 
przedmiotem przelewu.

Wydaje się, iż przytoczone wyżej argumenty uzasadniają krytyczny ko-
mentarz do stanowiska Sądu Najwyższego, zaprezentowanego w glosowanej 
uchwale. Z podanych wyżej względów przyłączam się zatem jednocześnie do 
głosów tych przedstawicieli piśmiennictwa, którzy – dostrzegając osobisty 
charakter obowiązku alimentacyjnego i świadczeń wynikających z realizacji 
tego obowiązku – dopuszczają jednak możliwość zbywania wymagalnych 
wierzytelności alimentacyjnych.

21 OSNC z 1966 r., Nr 3, poz. 37; LEX nr 317.


