
                                                                                                    Człuchów, dnia 03 maja 2015 roku 

                                                                              Sąd Rejonowy w Człuchowie
                                                                              III Wydział Rodzinny i Nieletnich
                                                                              ul. Szczecińska 1
                                                                              77-300 Człuchów

                                                         powód: Mariusz Polanowski 
                                                                       ul. Marusarzówny 20/3
                                                                       77-200 Człuchów
                                                         PESEL: 

                                                         pozwany: Krzysztof Polanowski
                                                                           ul. Malinowa 8/2
                                                                           77-200 Człuchów

wps: 4.800,00 zł 

Pozew 
o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

W imieniu własnym wnoszę o:

1/ ustalenie, że obowiązek alimentacyjny zasądzony wyrokiem Sądu Rejonowego w Człuchowie z
dnia 05 marca 2010 roku, sygn. akt: III RC 125/14 wygasł z dniem 01 maja 2014 roku;

2/ zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania, według norm przepisanych. 

Strony nie  podjęły mediacji,  gdyż ze względu na charakter  sprawy,  uzasadnione jest  jej
sądowe rozstrzygnięcie. 

Uzasadnienie

Wyrokiem z  dnia  05  marca  2010  roku  Sąd  Rejonowy w  Człuchowie  obniżył  z  dniem
01.01.2010 roku zasądzone od powoda na rzecz pozwanego alimenty z kwoty 600 zł miesięcznie,
ustalonych ugodą sądową zawartą przed Sądem Rejonowym w Człuchowie w dniu 10.11.1995 r.,
do kwoty po 400 zł miesięcznie.

Dowód: dopuszczenie dowodu z dokumentów znajdujących się aktach sprawy o alimenty  
toczącej  się  przed  Sądem Rejonowym w Człuchowie  pod  sygn.  akt:  III  RC 125/14 na  
okoliczność wysokości zasądzonych alimentów i stanu faktycznego ustalonego w sprawie

Pozwany jest osobą pełnoletnią, ma 21 lat. 

Pozwany od dłuższego czasu nie mieszka już z matką, a to oznacza, że samodzielnie się
utrzymuje i posiada dochody, które umożliwiają mu pokrycie kosztów najmu mieszkania i kosztów
zwykłego utrzymania się (rachunki, żywność, środki czystości, rozrywki). 

Dowód: przesłuchanie stron na okoliczność możliwości samodzielnego utrzymania się przez 



pozwanego 

W tym miejscu wskazać należy,  że podstawą zasądzenia alimentów w wysokości 400 zł
miesięcznie był fakt, że pozwany kontynuuje naukę. Według informacji uzyskanych przez powoda
pozwany zakończył edukację w kwietniu 2014 roku. Pozwany nie zaliczył wszystkich przedmiotów
i nie przystąpił do egzaminu maturalnego, co zamyka mu drogę do dalszej edukacji.

Dowód:  zaświadczenie ze szkoły

Powód zdaje sobie sprawę, iż pozwany może rozpocząć edukację w innej szkole i podejść
do egzaminu maturalnego,  jednakże uważa,  iż  nie  ma obowiązku dalszego utrzymywania syna,
jeżeli ten tak lekko i niepoważnie podchodził do swojej dotychczasowej edukacji. Pozwany często
zmieniał szkoły, nie zaliczał przedmiotów, nie przechodził do następnej klasy, nie przykładał się do
nauki.

Dowód: przesłuchanie stron na okoliczność możliwości samodzielnego utrzymania się przez 
pozwanego, rozrywkowego trybu życia pozwanego, zakończeniu edukacji przez pozwanego, 
częstej zmiany szkół, nie zaliczania przedmiotów, nie podejścia do egzaminu maturalnego. 

Pozwany jest już osobą samodzielną i jest w stanie podjąć pracę zarobkową, która umożliwi
mu utrzymanie się  i  podjęcie  ewentualnej  dalszej  edukacji,  jeżeli  pozwany zacznie wykazywać
rzeczywistą potrzebę zdobycia wykształcenia i zmieni swoje podejście do nauki. 

Przy  orzekaniu  o  obowiązku  alimentacyjnym  rodziców  wobec  dzieci,  które  osiągnęły
pełnoletność  brać  należy  także  pod  uwagę,  czy  wskazują  one  chęć  dalszej  nauki  oraz  czy  ich
osobiste  zdolności  i  cechy charakteru pozwalają na rzeczywiste  kontynuowanie przez  nie  nauki
(Zob.  Wyrok  Sądu  Najwyższego  -  Izba  Cywilna  z  1997-11-14,  III  CKN  257/97,  Opubl:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna rok 1998, Nr 4, poz. 70, str. 87). 

W niniejszej sprawie trudno jest mówić o chęci pozwanego do kontynuowania nauki oraz o
zdolnościach i cechach charakteru, które by na to pozwalały. 

Orzeczenie wydane na podstawie art. 138 kro może działać wstecz i obejmować okres przed
wytoczeniem powództwa, dlatego też powód domaga się ustalenia,  że obowiązek alimentacyjny
wygasł z dniem 01.05.2014 roku, gdyż pozwany w kwietniu 2014 roku zakończył edukację i miał
możliwość podjęcia pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie.

                                                                           …...................................................................
                                                                                                (czytelny podpis)

Załączniki:
1/ dowód uiszczenia opłaty od pozwu w wysokości 240 zł
2/ zaświadczenie ze szkoły
3/ odpis pozwu wraz z załącznikami


