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якщо дохід дитини значно перевищує дохід батьків і
повністю забезпечує його потреби
якщо дитина набула права власності на майно
якщо дитина не продовжує навчання, або продовжує
його, але вже досягла 23 років

24 травня 1993 року в Києві було підписано Угоду між
Польщею та Україною про юридичну допомогу та правові
міждержавні акти, які регулюють законні відносини між
батьками та дітьми при розгляді  цивільних і кримінальних
справ.
 
В Угоді, про яку йде мова, передбачено, що справи про
аліменти регулюються законодавством тієї країни,
громадянином якої є дитина. Отже, коли дитина є
громадянином України – суд застосовуватиме
законодавство України. Однак можливо також відкрити
справу про аліменти в сімейному суді в Польщі, за умови,
що неповнолітній громадянин України, який претендує на
аліменти, проживає на території Польщі, і сімейний суд
застосовуватиме чинне законодавство України при
розгляді тої справи.

Відповідно до ст. 180 сек. 1 Сімейного кодексу України
батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею
повноліття (18 років). Щоправда, українськими
законодавцями  не врегулювано автоматичну можливість
припинення виплати аліментів. Батьки можуть бути
звільнені від обов'язку сплачувати аліменти тільки за
рішенням суду.

Підставами для звільнення від сплати аліментів є випадки:



Варто зазначити, що у випадках, передбачених сімейним
законодавством, повнолітня дитина також має право на
отримання аліментів від батьків. Відповідно до ст. 198
Сімейного кодексу України батьки зобов'язані утримувати
свою повнолітню дитину, яка визнана непрацездатною і
потребує відповідної матеріальної допомоги з їхнього боку,
і батьки в стані її надати.

При визначенні розміру аліментів суд враховує: стан
здоров’я та матеріальний стан дитини, стан здоров'я та
матеріальний стан платника аліментів, зобов'язання
платника аліментів утримання інших дітей, непрацездатних
чоловіка, дружину, батьків, дочку, сина та інші істотні
обставини. Мінімальний розмір аліментів на одну дитину
не може бути менше 30 відсотків прожиткового мінімуму
для дитини відповідного віку.

Батьки зобов'язані нести витрати на дитину що виникли
внаслідок особливих обставин(наприклад, хвороба,
додаткові потреби, необхідність платного навчання).

Суд, враховуючи всі істотні обставини, визначає частку
кожного з батьків у додаткових витратах, пов'язаних з
дитиною. Додаткові витрати, пов'язані з дитиною, можуть
бути покриті заздалегідь або за запитом: одноразово,
періодично або на постійній основі.

Згідно українського законодавства, обов'язок сплачувати
аліменти не залежить від того, чи мають батьки права на
дитину, чи вони були позбавлені батьківських прав, або
батьки відбувають покарання у вигляді позбавлення
свободи. Таким чином, ув'язнення, як і обмеження
батьківських повноважень не є причиною припинення
обов'язку одного з батьків сплачувати аліменти.



Для написання позову про стягнення аліментів необхідно
підготувати інформацію про щомісячні витрати на
утримання дитини.

Нижче наведено приклади щомісячних витрат, які
необхідно включати у розрахунок вартості утримання
дитини:
1. харчування
2. одяг і взуття
3. ліки (вітаміни, БАДи)
4. засоби гігієни
5. памперси
6. плата за оренду житла (орендна плата): сума ділиться на
кількість осіб, які проживають разом з неповнолітньою
особою.
7. електроенергія, сума ділиться на кількість осіб, які
проживають разом з неповнолітньою особою.
8. газ, сума ділиться на кількість людей, які проживають
разом з неповнолітньою особою.
9. іграшки
10. розваги (наприклад, кіно, дитячі майданчики, зоопарк)
11. телефон
12. кишенькові гроші
13. додаткові заняття (наприклад, футбол, танці, дзюдо)
14. заняття з репетитором
15. набір для школи, сума ділиться на 12 міс
16. батьківські збори, ділиться суму на 12 місяців
17. страховка, сума ділиться на 12 міс
18. літній відпочинок, суму ділимо на 12 місяців
19. шкільні екскурсії, екскурсії з класом, сума ділиться на 12
міс



Позов про стягнення аліментів подається до районного
суду за місцем проживання дитини.

У листі має бути вказано:
1. сума позову(СП)- суму, яку сторона вимагає платити за
один місяць, потрібно помножити на 12 місяців, тобто 500,00
злотих х 12 місяців = 6000 злотих.

2. реквізити позивача (неповнолітньої особи): ім'я,
прізвище, адреса, дата та місце народження, номер PESEL

3. реквізити законного представника позивача: прізвище,
ім'я, по батькові, адреса місця проживання, номер
телефону, адреса електронної пошти

4. дані відповідача: ім'я, прізвище, адреса, номер PESEL

Позов має бути належним чином обґрунтований. Опишіть
фінансове становище вашої дитини та фінансові
можливості відповідача та законного представника
неповнолітньої особи. Крім того, потрібно вказати, чи
підтримує дитина контакти з відповідачем чи відповідач
допомагає у вихованні дитини.

До позовної заяви додаємо свідоцтво про народження
дитини, копію рішення сторін про розірвання шлюбу та
документи, що підтверджують  суму витрат на
неповнолітнього, а також копію позову з додатками для
сторони відповідача. Акт про розірвання шлюбу має бути
перекладений на польську мову присяжним перекладачем.



ЗРАЗОК ПОЗОВУ НА СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ
Гданськ, дата…………..

Окружний суд Гданськ-Полудне
в Гданську
V відділ у справах сім'ї та неповнолітніх
вул. 3 травня 9а
83-802 Гданськ

Сторона: 1. неповнолітній (прізвище та ім'я)……………..
Місце проживання:………………..
PESEL:

Якого законно представляє 
ім'я та прізвище……………………………….
місце проживання……………………….
PESEL:
електронна адреса:
телефон:

Відповідач: прізвище, ім'я та по батькові…………………………….
місце проживання……………………….
PESEL:
електронна адреса:
телефон:

Сума позову: 12 000 злотих
1000 злотих х 12 місяців злотих

Позов

Подається з заявою про страхування

В інтересах неповнолітнього позивача ……………….. народженого ……….. у …….
Я, ………………….., як законний представник, прошу:

1) зобов’язати відповідача ……………………………………………
виплатити на користь неповнолітнього …………………………… аліменти в розмірі
1000,00 злотих (прописом: одна тисяча злотих) на місяць, на рахунок матері
до 10-го числа кожного місяця, плюс встановлені законом відсотки за
протермінування будь якого з щомісячних платежів.

2) зобов'язати відповідача ............................................ до виплати на користь
позивача .............................................в сумі 800 злотих (вісімсот злотих) щомісячно
на час тривання судового розгляду передоплатою на рахунок матері до 10
числа кожного місяця разом із встановленими законом відсотками у разі
прострочення будь якого з щомісячних платежів.



3) надати та долучити до справи докази:
а) рахунки-фактури, накладні, квитанції та підтвердження переказів за
фактом витрат, понесених на утримання неповнолітньої особи
б) повну копію свідоцтва про народження з підтвердженням дати та місця
народження позивача

4) надати до розгляду в судовому засіданні докази сторін щодо:
стосунків між відповідачем і неповнолітнім, матеріального становища
сторін, стану здоров'я неповнолітнього, умови проживання
неповнолітнього, матеріальне становище та можливість заробітку
відповідача, виправдані потреби неповнолітнього, витрати, понесені на
утримання неповнолітнього, сума до теперішнього часу, кошти, виділені
відповідачем на утримання неповнолітнього, участь відповідача у
вихованні та догляді за неповнолітнім.

Відповідно до положення ст. 187 § 1 пункт 3 к.п.к. Заявляю, що пробувала
мирне вирішення цього спору. Я відправила прохання на оплату аліментів,
я хотіла домовитися, щоб я та відповідач зустрілись з посередником у цій
справі. На жаль, безрезультатно. Тому на даному етапі позивач не
зацікавлений в мирному врегулюванні спору.

I. ЗАКОННІСТЬ СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТНИХ ВИПЛАТ

II. ОБГРУНТУВАННЯ ПОЗОВУ НА СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ
Подача позову про стягнення аліментів обґрунтована тим, що на час
судового провадження мають бути забезпечені базові потреби дитини.
Якщо один з батьків не виконує обов’язок виплати аліментів на
неповнолітню дитину, не несе належним чином витрат на її утримання,
вважаю за потрібне просити суд зобов'язати та присудити оплату
аліментів у вказані терміни на строк тривання судового провадження.  
 Для остаточного вирішення спору може знадобитися час, багато часу, а
дитина має задовольнити свої основні потреби незалежно від ходу
судового процесу.

Враховуючи викладене вище, вважаю даний позов обґрунтованим та
необхідним до виконання, в частині petitum.

З повагою,

Додатки:
1. засвідчений акт про народження дитини
2. рахунки-фактури, підтвердження переказів,
3. вимога про виплату аліментів із підтвердженням надсилання та
вручення в руки
4. копія позовної заяви з додатками





gdy dochód dziecka znacząco przewyższa dochody
rodziców i zabezpiecza w zupełności jego potrzeby 
gdy dziecko nabyło prawo własności nieruchomości
gdy dziecko nie kontynuuje nauki, lub kontynuuje ją, ale
osiągnęło już 23 rok życia 

24 maja 1993 roku w Kijowie została podpisana Umowa między
Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w
sprawach cywilnych i karnych, którareguluje stosunki prawne
między rodzicami i dziećmi.

Przedmiotowa umowa stanowi, że roszczenia alimentacyjne na
rzecz dzieci podlegają prawu tej strony, której obywatelem jest
dziecko. Zatem gdy dziecko jest obywatelem Ukrainy – sąd
będzie stosował prawo ukraińskie.  Możliwym jest jednak
zainicjowanie sprawy o zasądzenie alimentów przed sądem
rodzinnym w Polsce, pod warunkiem, że małoletni obywatel
Ukrainy dochodzący alimentów ma miejsce zamieszkania na
terenie Polski, a sąd rodziny będzie stosował w tym zakresie
przepisy prawa obowiązujące na terenie Ukrainy.

Zgodnie z art. 180 ust. 1 Kodeksu Rodzinnego Ukrainy rodzice
zobowiązani są do utrzymywania dziecka do osiągnięcia przez
nie pełnoletniości (18 lat) . Jednak ukraiński ustawodawca nie
uregulował automatycznej możliwości zaprzestania
regulowania należności alimentacyjnych. Rodzice mogą zostać
zwolnieni z obowiązku alimentacyjnego dziecka wyłącznie na
mocy orzeczenia sądowego. 

Podstawy uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego są
następujące:



Warto zaznaczyć, że w przewidzianych przepisami prawa
rodzinnego wypadkach, dorosłe dziecko też ma prawo do
otrzymania świadczeń alimentacyjnych od rodziców. Zgodnie z
art. 198 Kodeksu rodzinnego Ukrainy, rodzice są zobowiązani
do utrzymania swojego pełnoletniego niezdolnego do pracy
dziecka, które potrzebuje odpowiedniej pomocy materialnej z
ich strony, a oni są w stanie ją zapewnić.

Sąd ustalając wysokość alimentów bierze pod uwagę: stan
zdrowia i sytuację materialną dziecka, stan zdrowia i sytuację
materialną płatnika alimentów, posiadanie przez płatnika
alimentów innych dzieci, niezdolnego do pracy męża, żony,
rodziców, córki, syna oraz inne okoliczności mające istotne
znaczenie. Minimalna wysokość alimentów na jedno dziecko
nie może być mniejsza niż 30 procent minimum socjalnego dla
dziecka odpowiedniego wieku.

Rodzice są zobowiązani ponosić wydatki na dziecko, które 
 wynikają ze szczególnych okoliczności (na przykład z choroby,
konieczności dodatkowej, płatnej nauki).

Udział każdego z rodziców w dodatkowych wydatkach
związanych z dzieckiem ustala sąd z uwzględnieniem
wszelkich ważnych okoliczności.
Dodatkowe wydatki związane z dzieckiem mogą być
pokrywane z góry lub na żądanie jednorazowo, okresowo lub
na stałe.

W świetle prawa ukraińskiego obowiązek alimentacji dziecka
nie zależy od przysługiwania rodzicom władzy rodzicielskiej,
faktu jej sprawowania, czy też pozbawienia ich władzy
rodzicielskiej lub stosowania wobec nich kary pozbawienia
wolności. Zatem, pozbawienie, jak również ograniczenie władzy
rodzicielskiej nie skutkują wygaśnięciem obowiązku płacenia
przez rodzica alimentów na rzecz dziecka.



Aby przygotować się do napisania pozwu o zasądzenie
alimentów na rzecz małoletniego trzeba wykazać miesięczne
koszty jego utrzymania. 

Poniżej przykładowe miesięczne wydatki jakie trzeba ująć w
kosztach utrzymania dziecka:
 1. wyżywienie 
 2. ubrania i buty 
 3. leki (witaminy, suplementy diety)
 4. środki higieny 
 5. pampersy 
 6. opłata za wynajem nieruchomości (czynsz): kwotę dzielimy
na ilość osób która zamieszkuje wspólnie z małoletnim
nieruchomość
 7. prąd, kwotę dzielimy na ilość osób która zamieszkuje
wspólnie z małoletnim nieruchomość
 8. gaz, kwotę dzielimy na ilość osób która zamieszkuje
wspólnie z małoletnim nieruchomość
 9. zabawki 
 10. rozrywka (np. kino, place zabaw, zoo) 
 11. telefon 
 12. kieszonkowe 
 13. zajęcia dodatkowe (np. piłka nożna, tańce, judo) 
 14. korepetycje 
 15. wyprawka szkolna, kwotę dzielimy na 12 miesięcy
 16. rada rodziców, kwotę dzielimy na 12 miesięcy 
 17. ubezpieczenie, kwotę dzielimy na 12 miesięcy
 18. wakacje kwotę dzielimy na 12 miesięcy
 19. wycieczki szkolne, wyjścia klasowe, kwotę dzielimy na 12
miesięcy

Pozew o alimenty składamy do Sądu Rejonowego właściwego
dla miejsca zamieszkania dziecka. 



W treści pisma wskazujemy:
1. wartość przedmiotu sporu(wps) jaką jest żądana miesięczna
kwota alimentów pomnożona przez 12 miesięcy, czyli np.
500,00 złx12 miesięcy= 6.000 zł.

2. dane powoda (małoletniego): imię, nazwisko, adres
zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL

3. dane przedstawiciela ustawowego powoda: imię, nazwisko,
adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy

4. dane pozwanego: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL
Pozew trzeba odpowiednio uzasadnić. Opisać sytuację
materialną dziecka, możliwości finansowe przedstawiciela
ustawowego małoletniego jak i osoby pozwanej. Ponadto,
wskazać należy czy dziecko utrzymuje kontakty z pozwanym,
czy osoba pozwana  pomaga w wychowywaniu dziecka.

Do pozwu załączamy akt urodzenia dziecka, odpis wyroku
rozwodowego stron, dowody na ponoszenie wydatków na
małoletniego oraz odpis pozwu z załącznikami dla strony
pozwanej.  Akty stanu cywilnego powinny być przetłumaczone
na język polski przez tłumacza przysięgłego.



WZÓR POZWU O ALIMENTY
 

Gdańsk, data……….. 
 

Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe
w Gdańsku

V Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. 3 maja 9a

83-802 Gdańsk
 

Powód:    1. małoletni (imię i nazwisko)……………..
zamieszkały:………………..

                  PESEL:................... 

zastępowany przez przedstawiciela ustawowego
imię i nazwisko……………………………….

miejsce zamieszkania……………………….
PESEL:........................... 

                                                                                        e-mail.........................: 
            tel......................... 

 
Pozwany:   imię i nazwisko………………………….

miejsce zamieszkania……………………….
PESEL:.......................... 

                                                                                        e-mail.........................:
             tel...........................

Wartość przedmiotu sporu: 12.000 zł
1.000 zł x 12 miesięcy zł

Pozew o ALIMENTY
wraz z wnioskiem o zabezpieczenie 

Działając w imieniu powódki małoletniej ………………..urodzonej ………..w …….
zastępowanej przez przedstawicielkę ustawową ………………….., wnoszę o:

1)    zasądzenie od pozwanego ………………………………………………
 na rzecz małoletniej …………………………… alimentów w wysokości 1.000,00 zł
(słownie: tysiąc złotych) miesięcznie, płatnych z góry do rąk matki do 10-ego
dnia każdego miesiąca wraz z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia w
płatności którejkolwiek z rat, 



2)    zabezpieczenie powództwa o alimenty na czas trwania procesu przez
zobowiązanie pozwanego …………………….. do łożenia przez czas trwania procesu
tytułem alimentów na rzecz małoletniej ……………………kwoty 800,00 zł (słownie:
osiemset złotych 00/100) płatnych z góry do rąk matki do 10-ego dnia każdego
miesiąca wraz z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia w płatności
którejkolwiek  z rat

3)    dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentów załączonych do
niniejszego pozwu:
a)    faktur, rachunków, paragonów i potwierdzeń przelewów na fakt wydatków
ponoszonych na utrzymanie małoletniej
b)   odpisu zupełnego aktu urodzenia na fakt daty oraz miejsca urodzenia
powódki

4)    dopuszczenie dowodu z przesłuchania stron, na fakt: 
relacji między pozwanym a małoletnim, sytuacji majątkowej stron, stanu
zdrowia małoletniej, warunków bytowych małoletniej, sytuacji finansowej i
możliwości zarobkowych pozwanego, usprawiedliwionych potrzeb małoletniej,
wydatków ponoszonych na utrzymanie małoletniej, wysokości dotychczas
przeznaczanych przez pozwanego środków finansowych na utrzymanie
małoletniej , udziału pozwanego w wychowaniu i opiece nad małoletnią

Na podstawie przepisu art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. oświadczam, że podejmowałam
próby polubownego zakończenia niniejszego sporu. Wystosowałam wezwanie
do zapłaty alimentów, chciałam umówić mnie i pozwanego na mediację w tym
przedmiocie. Niestety, bez skutku. Wobec powyższego na obecnym etapie
strona powodowa nie jest już zainteresowana polubownym rozwiązaniem
sporu. 



I.UZASADNIENIE POZWU

II. UZASADNIENIE WNIOSKU O ZABEZPIECZENIE ALIMENTÓW

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego uzasadniony jest
faktem, że na czas trwania postępowania dziecko musi mieć zaspokojone
podstawowe potrzeby. Jeśli zobowiązany rodzic nie realizuje obowiązku
alimentacyjnego względem małoletniego dziecka, nie ponosi żadnych kosztów
jego utrzymania, stosownym wydaje się wnosić aby sąd udzielił zabezpieczenia
i zasądził alimenty na czas trwania postępowania sądowego. Do ostatecznego
rozstrzygnięcia sporu może minąć dużo czasu a dziecko powinno mieć
zaspokojone podstawowe potrzeby bez względu na przebieg procesu.

W świetle powyższego, niniejszy pozew jest w pełni zasadny i konieczny, w
związku z czym wnoszę jak w petitum. 
 

Z poważaniem,

Załączniki:
1.odpis zupełny aktu urodzenia dziecka
2.faktury, potwierdzenia przelewów, 
3.wezwanie do zapłaty alimentów z dowodem nadania i potwierdzeniem
odebrania
4.odpis pozwu wraz z załącznikami



Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska 


