Sygn. akt VIII Ca 154/13

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 23 maja 2013 r.
Sąd Okręgowy w Toruniu VIII Wydział Cywilny Odwoławczy
w składzie:

Przewodniczący:

SSO Małgorzata Kończal (spr.)

Sędziowie:

SSO Hanna Matuszewska
SSO Włodzimierz Jasiński

Protokolant:

sekr. sąd. Natalia Wilk

po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2013 r. w Toruniu
na rozprawie
sprawy z powództwa małoletniej D. S. działającej przez matkę K. K.
przeciwko R. S.
o podwyższenie alimentów
na skutek apelacji obu stron
od wyroku Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie
z dnia 11 grudnia 2012 r.
sygn. akt III RC 235/12
1. oddala apelację powódki,
2. umarza postępowanie w części dotyczącej apelacji pozwanego.
Sygn. akt VIII Ca 154/13

UZASADNIENIE
Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie wyrokiem z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie z powództwa małoletniej D. S. działającej
przez matkę K. K. przeciwko R. S. o podwyższenie alimentów podwyższył alimenty orzeczone wyrokiem Sądu
Rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie IIIRC 23/10 od pozwanego R. S. na rzecz małoletniej
powódki D. S. z kwoty po 380 złotych miesięcznie do kwoty po 390 złotych miesięcznie płatną do rąk jej matki do dnia
10-tego każdego miesiąca, poczynając od dnia 15 października 2012 r. (pkt 1), w pozostałej części powództwo oddalił

(pkt 2). Nadto Sąd nie obciążył pozwanego kosztami sądowymi (pkt 3), wyrokowi w pkt 1 nadał rygor natychmiastowej
wykonalności (pkt 4)..
Sąd Rejonowy ustalił, że alimenty na rzecz D. S. zostały po raz ostatni ustalone wyrokiem Sądu Rejonowego w
Wąbrzeźnie z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie o sygnaturze III RC 23/10 na kwotę 380 złotych miesięcznie
Aktualnie małoletnia powódka D. S. ma 13 lat i objęta jest nauczaniem indywidualnym. Jest dzieckiem
niepełnosprawnym, cierpi na porażenie mózgowe, niedowład prawej ręki, nie widzi na prawe oko, na lewym ma
zaćmę, miewa problemy kardiologiczne. Często choruje na zapalenie oskrzeli, jest alergikiem. Powódka korzysta z
butów ortopedycznych, muszą być one kupowane raz w roku za kwotę 350 zł. Nadto powódka jest pod stałA opieką
kardiologa, okulisty i neurologa, odbywa rehabilitację. Z uwagi na brak możliwości szczepienia powódki, powódce nie
zaleca się kontaktu z otoczeniem zewnętrznym. Z tego też względu na zabiegi lecznicze, wizyty kontrolne, rehabilitację
wożona jest wynajętym samochodem. Miesięczny koszt zakupu lekarstw dla powódki wynosi 100 zł, koszt wydatków
związanych z jej leczeniem 600 zł, całość utrzymania – znacznie przekracza kwotę 800 zł.
Matka powódki ma 33 lata, jest zdrowa i posiada średnie wykształcenie. Nie pracuje – opiekuje się powódką oraz
drugą córką N., na którą otrzymuje alimenty 240 zł miesięcznie. Nie posiada majątku. Otrzymuje zasiłek rodzinny i na
niepełnosprawną córkę w kwocie 1036 zł miesięcznie. Jest ponownie zamężna. Mąż pobiera zasiłek dla bezrobotnych
i płaci na rzecz dzieci w wieku 9 i 10 lat kwotę 600 zł miesięcznie. Wspólnie z córkami zamieszkuje w lokalu o
powierzchnie 46 m2. W związku z użytkowaniem ponosi koszty w wysokości 810 miesięcznie (raz w miesiącu płaci za
energię, wodę i czynsz, raz na dwa miesiące za gaz).
Pozwany ma 35 lat, jest osobą zdrową, bezrobotną, bez prawa do zasiłku. W miesiącach letnich dorabia u gospodarzy
osiągając dochód w wysokości ok. 700 zł miesięcznie, w zimie z uwagi na mniejszą ilość pracy osiąga znacznie niższe
zarobki. Pozwany również ożenił się ponownie, jest ojcem 5-letniej córki. Żona pozwanego zarabia 1500 zł, obecnie
z racji przebywania na zasiłku chorobowym, zarabia 1100 zł. Poza dorywczą pracą innych dochodów nie osiąga,
majątku nie posiada. Żona pozwanego choruje i ponosi wydatki z tym związane w kwocie 300 zł miesięcznie. Pozwany
regularnie płaci alimenty na rzecz powódki, oprócz tego ponosi koszt użytkowania mieszkania o powierzchni 48 m2.
Raz w miesiącu pozwany płaci 300 zł tytułem czynszu, 80 zł tytułem opłaty za gaz, 100 zł tytułem zużycia wody, raz
na dwa miesiące 400 zł za energię elektryczną. Nadto pozwany kupuje 4 tony węgla rocznie w cenie 850 zł za tonę.
Zdaniem Sądu Rejonowego, powództwo w niniejszej sprawie opiera się na art. 138 Kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego, który dopuszcza zmianę wysokości świadczenia alimentacyjnego w razie zmiany stosunków w
porównaniu ze stanem istniejącym w chwili wydania poprzedniego orzeczenia. Sąd zważył, że od czasu orzeczenia
alimentów sytuacja życiowa i materialna pozwanego nie uległa zmianie. Zaszła natomiast zamiana stosunków po
stronie powódki. W ocenie Sądu rzeczą oczywistą jest, iż wraz z wiekiem i stałym leczeniem rosną jej potrzeby, co
przejawia się w większym spożyciem żywności a także koniecznością zakupu droższej odzieży i lekarstw. Nadto stan
zdrowia powódki wymaga stałego leczenia i rehabilitacji, co wpływa na zwiększenie kosztów utrzymania. Zgodnie
z art. 135 § 1 krio zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od
zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.
Sąd Rejonowy zauważył, że sytuacja materialna matki powódki jest trudna – nie posiada ona własnych dochodów, z
uwagi na opiekę nad córką nie może podjąć też zatrudnienia. To ona ponosi część kosztów utrzymania powódki oraz
jej siostry, na niej spoczywa całokształt starań o wychowanie i utrzymanie dzieci. Z tych względów udział w kosztach
utrzymania powódki musi być niższy w porównaniu z udziałem pozwanego. W ocenie Sądu Rejonowego, również
sytuacja materialna pozwanego jest trudna – nie posiada stałych dochodów, oprócz powódki ma na utrzymaniu
małoletnią córkę oraz żonę.
Zdaniem Sądu Rejonowego, potrzeby powódki znacznie przekraczają potrzeby dzieci w podobnym wieku z uwagi na
stan zdrowia i konieczność leczenia.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd Rejonowy uznał, że zasadnym jest podwyższenie alimentów płaconych
przez pozwanego do kwoty 390 zł miesięcznie przyjmując, że wyższej kwoty nie byłby w sanie płacić, a i tak płacenie
zasądzonej kwoty wiązać się będzie z koniecznością podjęcia dodatkowych prac przez niego. Dalej idące żądanie
powódki Sąd uznał za zbyt wygórowane, wobec czego jej oddalił.
Apelację od powyższego wyroku wniosły obie strony.
Pozwany zaskarżył wyrok w całości i wniósł o obniżenie alimentów do kwoty po 290 zł miesięcznie. Nie godząc się
z podwyższeniem alimentów, pozwany wskazał na trudną sytuację materialną. Zwrócił uwagę na fakt, że osiągany
dochód, wobec konieczności utrzymania córki i żony, nie starcza na podstawowe wydatki. Wskazał, że podobnie jak
matka powódki również i on ponosi znaczne wydatki na prąd, gaz, mieszkanie, leczenie żony u specjalistów z zakresu
neurologii i psychiatrii. Skarżący wyraził zrozumienie dla choroby swojej niepełnosprawnej córki, jednak zaznaczył,
że nie jest w stanie łożyć większych kwot także z uwagi na zadłużenie. Pozwany stwierdził również także, że kiedy miał
lepiej płatną pracę nigdy nie uchylał się od zapłaty alimentów, w tej jednak sytuacji zasądzona kwota stanowi dla niego
zbyt duże obciążenie.
Na rozprawie w dniu 23 maja 2013 roku pozwany cofnął apelację.
Powódka w apelacji zaskarżyła wyrok w całości i wniosła o jego zmianę poprzez podwyższenie renty alimentacyjnej od
pozwanego do kwoty 450 zł miesięcznie, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi
I instancji do ponownego rozpoznania. Zaskarżonemu wyrokowi zarzuciła:
1. sprzeczność istotnych ustaleń Sądu z treścią zebranego w sprawie materiału, polegającą na:
• nieuwzględnieniu faktu, iż jest praktycznie niewidoma – choroba zdrowego oka doprowadziła do zaćmy,
• nieuwzględnieniu faktu, że w obecnej rodzinie matki powódki jest dwoje dzieci będących na utrzymaniu obecnego
męża powódki, których utrzymanie pochłania wymierną część domowego budżetu (600 zł miesięcznie),
• nieuwzględnieniu faktu, iż choroba powódki jest nieuleczalna i nieuchronnie postępująca – nie ma szans na
poprawę,
• nieuwzględnieniu faktu, że od 16 listopada 2012 r. siostra powódki N. K. przebywa na hospitalizacji w G., co
wymusiło konieczność korzystania z poradni specjalistycznych i zwiększyło tym samym wydatki gospodarstwa
domowego,
• nieuwzględnieniu faktu, iż matka powódki ma astmę oskrzelową, problemy kardiologiczne.
2. Naruszenie prawa materialnego, a to art. 125 krio w zw. z art. 138 krio poprzez ich niezastosowanie
i niepodwyższenie renty alimentacyjnej w sytuacji bezspornego zwiększenia się usprawiedliwionych potrzeb
małoletniej.
W uzasadnieniu powódka wykazała niezadowolenie z decyzji podjętej przez Sąd Rejonowy, odwołując się do
orzecznictwa i treści przepisów wskazała, że usprawiedliwione potrzeby powódki, a także obowiązek pozwanego
określone w art. 96 krio przemawia za uwzględnieniem powództwa w całości.
W odpowiedzi na apelację pozwany wniósł o jej oddalenie, zasądzenie kosztów procesu i utrzymanie wyroku w mocy.
W ocenie pozwanego Sąd właściwie ustalił stan faktyczny oraz zastosował przepisy prawa. Jak wskazuje pozwany Sąd
słusznie uznał, iż możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego nie pozwoliły na podwyższenie kwoty alimentów
do żądanej wysokości. Pozwany zarabia bowiem 1.181,38 zł netto, zaciągnął kredyt konsumpcyjny w wysokości 4000
zł, małżonka pozwanego w dniu 8 lutego otrzymała pismo rozwiązujące umowę o pracę. Małżonka choruje na astmę
oskrzelową, ma przepuklinę, nadto wykryto u niej kostniak okolicy czołowej. W tej sytuacj,i to na pozwanym spoczywa
obowiązek utrzymania rodziny.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:
Apelacja powódki D. S. jako niezasadna podlegała oddaleniu. Wobec cofnięcia apelacji przez
pozwanego, postępowanie w tej części podlegało umorzeniu.
W ocenie Sądu Okręgowego, dokonane przez Sąd Rejonowy ustalenia faktyczne i określone na ich podstawie prawne
konsekwencje były prawidłowe. Sąd Okręgowy przyjmuje za własne ustalenia poczynione przez Sąd I instancji, co
powoduje, że nie zachodzi już potrzeba ich powtarzania, z dwiema modyfikacjami. Jak wynika bowiem z dokumentów
załączonych do odpowiedzi na apelację, w chwili obecnej pozwany uzyskuje dochody w kwocie 1.181,38 zł miesięcznie,
zaś jego małżonka z dniem 23 lutego 2013 r. straciła pracę. Okoliczność ta nie ma jednak wpływu na ocenę zasadności
apelacji powódki. Niewielki wzrost zarobków pozwanego został zniwelowany utratą pracy przez jego małżonkę, w tej
sytuacji trudno mówić o zwiększeniu możliwości zarobkowych pozwanego.
Nie jest trafny podnoszony przez powódkę zarzut naruszenia prawa materialnego. Zgodnie z treścią art. 138 krio
zmiana orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego może nastąpić w razie zmiany stosunków.
Zmiana ta może dotyczyć tak samo sytuacji uprawnionego jak i zobowiązanego. Wynika z tego, że każdorazowo przy
ocenie, czy taka zmiana stosunków nastąpiła, należy brać od uwagę zmianę całokształtu okoliczności regulujących
treść zobowiązania alimentacyjnego, określonych w art. 135 k.r.o.
Z treści zaś art. 135 §1 k.r.o. wynika, że o zakresie świadczenia alimentacyjnego decydują w takim samym
stopniu usprawiedliwione potrzeby uprawnionego i zarobkowe oraz majątkowe możliwości zobowiązanego.
Oznacza to, że przesłanką do zmiany obowiązku alimentacyjnego może być zarówno zwiększenie bądź
zmniejszenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, jak również pogorszenie albo poprawa sytuacji materialnej
zobowiązanego. Przy czym w żadnym wypadku nie można wyprowadzić podstawy do zmiany obowiązku
alimentacyjnego z samego tylko zwiększenia się potrzeb uprawnionego bez jednoczesnego odniesienia się do
możliwości zarobkowych zobowiązanego i na odwrót. Jednocześnie należy mieć na uwadze bezwzględny charakter
obowiązku alimentacyjnego w relacjach między rodzicami a dziećmi, który wynika z ogólnej zasady obowiązku
rodziców troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka (art. 96 zd. 2 k.r.o.).
Nie ulega jednak najmniejszej wątpliwości, że od daty zasądzenia alimentów potrzeby powódki nie zmniejszyły się,
a wręcz wzrosły, czemu dał wyraz Sąd Rejonowy w uzasadnieniu orzeczenia. Sąd nie mógł jednak podwyższyć kwoty
alimentów, nie bacząc na możliwości zarobkowe pozwanego. Utrata pracy przez jego małżonkę mimo wyższych
zarobków pozwala dojść do wniosku że nie zwiększyły się możliwości zarobkowe pozwanego. Twierdzenie, że
możliwość zarobkowe pozwanego pozwalają na zwiększenie kwoty alimentów jest nieuzasadnione.
Zarówno sytuacja powódki jak i pozwanego jest bardzo trudna. Rozpatrując sytuację każdej ze stron w oderwaniu od
sytuacji strony przeciwnej można by odnieść wrażenie, że podnoszone przez tę strony zarzuty są uzasadnione. Jednak
łączne rozpoznanie zarzutów obu stron powoduje, że nie można mieć wątpliwości, że orzeczenie Sądu I instancji jest
słuszne. Sąd Rejonowy dokładnie wyważył argumenty przemawiające za podwyższeniem, jak i za utrzymaniem ich w
dotychczasowej wysokości. Należy podzielić zarzut powódki, że przyznana kwota alimentów, 390 zł, jest rażąco niska
w stosunku do usprawiedliwionych potrzeb małoletniej powódki, ale w sytuacji majątkowej pozwanego zarzut ten
traci już swoją zasadność. Z uwagi na sytuację majątkową i możliwości zarobkowe pozwanego, Sąd Rejonowy nie mógł
uwzględnić żądania powódki w większym zakresie.
Wbrew twierdzeniom powódk,i Sąd Rejonowy określając zakres jej usprawiedliwionych potrzeb brał pod uwagę
chorobę powódki, konieczność leczenia, rehabilitacji, chorobę oczu, co wskazał w pisemnych motywach. Wydając
rozstrzygnięcie Sąd zwrócił uwagę na fakt, iż obecny mąż matki powódki łoży na utrzymanie dwojga swoich dzieci
kwotę po 600 zł. Sąd Rejonowy uznał, że potrzeby małoletniej córki pozwanego są znacznie większe aniżeli jej
rówieśników. Natomiast ustalając stan faktyczny nie odniósł się do choroby matki i siostry powódki z uwagi na fakt, iż
twierdzenia w tym zakresie w toku procesu nie były podnoszone, a w apelacji nie zostało wykazane, ażeby powołanie
wskazanych faktów nie było możliwe w postępowaniu pierwszoinstancyjnym. Wskazane przez powódkę fakty nie mają

jednak znaczenia. Odnoszą się bowiem do możliwości płatniczych i potrzeb matki powódki, a nie wpływają na ocenę
możliwości zarobkowych pozwanego.
Reasumując, Sąd Okręgowy uznał, że rozstrzygnięcie Sądu I instancji jest właściwe. Sąd Rejonowy nie naruszył
obowiązujących przepisów, poczynił prawidłowe ustalenia i na ich podstawie wywiódł właściwe wnioski, których
zarzuty apelacji powódki nie były w stanie skutecznie podważyć.
Mając zatem na uwadze wszystkie powołane okoliczności Sąd Okręgowy w oparciu o art. 385 k.p.c. oddalił apelację
powódki jako bezzasadną.
Wobec cofnięcia apelacji przez pozwanego, Sąd zgodnie z art. 391 § 2 k.p.c. umorzył postępowanie w tej części .

