Zabrze, dnia 01 września 2017 roku
Sąd Rejonowy w Rybniku
Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Wartość przedmiotu sporu:
3.600,00 złotych (słownie: trzy tysiące sześćset i 00/100),
Powód: Paweł Zadłużony, zam. ul. Wolności 4/3, 41-800 Zabrze
numer PESEL powoda: 66098909279,
Pozwana:
Agnieszka Mołolepsza, zam. ul. Pokrętna 97a/11, 44-200 Rybnik.
PO ZEW
O U C H Y L E N I E O B O W I Ą ZK U A L I M E N TA C Y J N E G O
Niniejszym wnoszę o:

1) uchylenie obowiązku alimentacyjnego powoda w stosunku do pozwanej Agnieszki Małolepszej ustalonego wyrokiem
Sądu Okręgowego w Gliwicach, Wydział XII Cywilny sygnatura akt XII RC 361/00 z dnia 10 sierpnia 2001 roku w
kwocie 300,00 złotych miesięcznie z dniem 01 września 2017 roku,
2) wydanie wyroku zaocznego w sytuacji prawem przewidzianej,
3) przeprowadzenie rozprawy również pod nieobecność powoda,
4) zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów postępowania.
Równocześnie wnoszę o dołączenie akt Sądu Okręgowego w Gliwicach o sygnaturze XII RC 361/00.
UZASADNIENIE
Powód jest ojcem pozwanej Agnieszki Małolepszej.
Na podstawie wyroku z dnia 10 sierpnia 2000 roku wydanego przez Sąd Okręgowy w Gliwicach, w sprawie o
sygnaturze akt III RC 361/00 powód został zobowiązany do łożenia alimentów na rzecz pozwanej w kwocie po 300,00
złotych miesięcznie.
Dowód:
- odpis wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach, Wydział XII Cywilny,
sygnatura akt XII RC 361/00 z dnia 10 sierpnia 2001 roku.
W myśl artykułu 138 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany
orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.
Zgodnie z artykułem 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice obowiązani są do świadczeń
alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie.
Najczęściej zdolność do samodzielnego utrzymania się dziecko uzyskuje z chwilą ukończenia nauki. Rodzice
powinni umożliwić dziecku nabycie wykształcenia, stosownie do uzdolnień dziecka, do ukończenia studiów wyższych
włącznie.

Z definicji obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka (utrzymanie i wychowanie) wynika, że
obowiązek ten ustaje dopiero wówczas, gdy dziecko osiągnie samodzielność życiową, co z reguły łączy się z
możliwością podjęcia pracy zarobkowej.
Pozwana najprawdopodobniej ukończyła naukę latem 2017 roku i wówczas podjęła pracę na targowisku
miejskim w Żorach jako sprzedawca.
Dowód:
- przesłuchanie stron postępowania na okoliczność sytuacji materialnej pozwanej.
Pismem z dnia 15 sierpnia 2017 roku powód wzywała pozwaną do dobrowolnego zaprzestania egzekucji,

jednak pismo pozostało bez odpowiedzi. W takiej sytuacji kosztami postepowania powinna być obciążona pozwana.
Dowód:
- wezwanie przedsądowe z dnia 15 sierpnia 2017 roku wraz z potwierdzeniem odbioru
na okoliczność wezwania pozwanej do dobrowolnego spełnienia świadczenia.

...............................
( Podpis)

Załączniki:
a) dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu w kwocie 180,00 złotych,
b) odpis wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach, Wydział XII Cywilny,
sygnatura akt XII RC 361/00 z dnia 10 sierpnia 2001 roku,
c) wezwanie przedsądowe z dnia 15 sierpnia 2017 roku wraz z potwierdzeniem odbioru,
d) odpis pozwu wraz z załącznikami.

