
Alimenty są świadczeniem pieniężnym na zaspokojenie

podstawowych potrzeb życiowych uprawnionego. Te

podstawowe potrzeby to wyżywienie, odzież, leczenie i leki,

środki czystości i higieny osobistej, w przypadku dzieci to

również kształcenie, zajęcia dodatkowe itp. 

 

Najczęściej alimenty zasądzane są na rzecz dzieci które

jeszcze nie mogą samodzielnie się utrzymać, czyli

generalnie do czasu kiedy zakończą edukację i mogą podjąć

pracę. Ważne jest, iż alimenty nie należą się przez cały czas

gdy dziecko się uczy (może się uczyć połowę życia) ale do

momentu gdy jego wykształcenie pozwala mu podjąć pracę. 

 

Wysokość alimentów – orzekając o wysokości alimentów

sąd bierze pod uwagę uzasadnione potrzeby uprawnionego

(nie wszystkie ale te uzasadnione) oraz możliwości

zarobkowe zobowiązanego. Oznacza to, że nie można

uchylić się od alimentów z powodu bezrobocia. Sąd nie

bada czy zobowiązany ma pracę, ale czy może tę prace

podjąć (bada wiek, wykształcenie, zawód, doświadczenie

życiowe) i i le może szacunkowo zarabiać. Dopiero

uwzględniając te wszystkie okoliczności orzeka o wysokości

alimentów.
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TRZEBA PAMIĘTAĆ, ŻE ALIMENTY
MAJĄ PIERWSZEŃSTWO
ZASPOKOJENIA PRZED WSZYSTKIMI
INNYMI ROSZCZENIAMI.

ALIMENTY POTRĄCA SIĘ PRAKTYCZNIE OD KAŻDEGO
DOCHODU DO WYSOKOŚCI 3/5 ZAROBKÓW.

O ich egzekucję można wystąpić do komornika ale również do pracodawcy osoby

zobowiązanej do p łacenia alimentów jak również do ZUS w przypadku gdy to       

 z ZUS osoba zobowiązana uzyskuje środki pieniężne (np. rentę ,  emeryturę).

O alimentach na małoletnie dziecko obowiązkowo

rozstrzyga sąd w orzeczeniu o rozwodzie jego rodziców.

Jednak nie trzeba się rozwodzić żeby wnosić o alimenty.

Z różnych przyczyn jeden z małżonków nie chce dokładać

się do utrzymania rodziny, co wtedy?
 

Wtedy można wytoczyć powództwo do sądu   z pozwem o

zaspokojenie potrzeb rodziny. Świadczenie to ma

charakter świadczenia alimentacyjnego jednak o tych

alimentach sąd orzeka między małżonkami którzy się nie

rozwodzą.   Nie trzeba mieszkać osobno, nie trzeba mieć

rozdzielności majątkowej czy separacji. W sądzie

wskazuje się jakie są uzasadnione potrzeby rodziny i

jakiej kwoty dochodzimy od drugiego małżonka na

zaspokojenie potrzeb swoich i dzieci.
 

Co to oznacza? Jeśli osoba zobowiązana do płacenia

alimentów ma różne długi (niespłacone kredyty,

odszkodowania, mandaty) to z jego wynagrodzenia

najpierw potrąca się kwotę należnych alimentów, a

dopiero jak coś zostanie to spłaca się pozostałych

wierzycieli.

Brak zap łaty alimentów jeżeli łączna wysokość powsta łych wskutek tego zaleg łości

stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie

zaleg łego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, rodzi

odpowiedzialność karną i  sąd może orzec   grzywnę ,  karę ograniczenia wolności

albo pozbawienia wolności do roku.


