
Czy można domagać się zmiany orzeczenia dotyczącego alimentów? Co z powagą rzeczy 

osądzonej? 

Obniżenie alimentów następuje w drodze postępowania sądowego, w czasie którego Sąd 

ustala stan faktyczny, czyli sytuację zarówno osoby zobowiązanej jak i uprawnionej do 

alimentów. Jest również możliwość ustalenia ich w drodze zawarcia ugody, jednak jest to 

sytuacja stosunkowo rzadko spotykana.  W niniejszej sprawie niezbędnym będzie wystąpienie 

z pozwem o obniżenie obowiązku alimentacyjnego,  w którym należy wskazać, że obecnie 

nastąpiła zmiana sytuacji majątkowej i osobistej. Na przykład na wpływ ten będzie maiła 

utrata pracy, urodzenie kolejnego dziecka przez osobę zobowiązaną czy wzbogacenie osoby 

uprawnionej. Sąd w sprawie o obniżenie obowiązku alimentacyjnego będzie rozpoznawał te 

okoliczności, które mają wpływ na tą sytuację osobistą i finansową oby stron postępowania. 

Jednocześnie dodać należy, że Sąd bierze pod uwagę faktyczne możliwości zarobkowe, a nie 

tylko stan jaki ma miejsce. Wskazać należy, że dobrowolna urata pracy nie będzie przesłanką 

uwzględniającą powództwo, gdyż nie wskazuje ona na możliwości zarobkowe, a jedynie złą 

wolę w działaniu zobowiązanego. Konieczne by były to okoliczności obiektywne, niezależne 

od własnego działania. W aktualnym orzecznictwie spotkać można pogląd, że przesłanki te 

muszą być o charakterze trwałym.  

W analizowanej sprawie urodzenie kolejnego dziecka i bezrobocie spowodowane 

wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracodawcę może być przesłanką uwzględniającą 

powództwo o obniżenie obowiązku alimentacyjnego. Wszystkie dzieci powinny być wobec 

prawa traktowane na równych zasadach. Uprawnioną do alimentów w sprawie jest córka, 

która studiuje w trybie niestacjonarnym i jednocześnie pracuje a więc czerpie już określone 

dochody i jej możliwości zarobkowe są na wyższym poziomie niż poprzednio, gdy studiowała 

stacjonarnie i nie pracowała. Równocześnie zobowiązana klientka choruje na cukrzycę i 

nadciśnienie, co nie występowało podczas orzekania przez Sąd w 2012 r., wobec czego 

ponosi nieoczekiwane wydatki na leki. Jej sytuacja osobista jak i materialna uległa 

pogorszeniu.   

Pamiętać należy, że zgodnie z art. 6 kc okoliczności wykazania tych okoliczności spoczywa 

na powódce, gdyż to ona wywodzi z nich skutki prawne.  

Pozew o obniżenie obowiązku alimentacyjnego należy kierować do właściwego Sądu 

Rejonowego,  który je zasądził. Pozew jest zwolniony od opłaty sądowej i musi spełniać 

wymogi formalne jak każde pismo procesowe określone w art. 187 k.p.c.  
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