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Dnia 17 ~2006r.
Sygn. akt: IV C 2888/05

PROTOKOL

Przewodnicz'tcy: SSR (del) Dorota K<{cka
Lawnicy: Wlodzimierz Klember, Zofia Mysiak Karpi:6.ska
Protokolant: Damian Strzemie:6.

S'tdOkr~gowy w Warszawie Wydzial IV Cywilny
Przy drzwiach zamkni~tych rozpoznal spraw~
Z pow6dztwa Katarzyna Gaworek Goczy:6.ska
Przeciwko Bogdan Goczy:6.ski
0 rozw6d

Posiedzenie rozpocz~to 0 godz. 9,00
Po wywolaniu sprawy stawili si~: Pow6dka osobiscie,
Nie stawil si~jej peln. zawiadomiony prawidIowo adw. Jacek Brygat, ust. w sprawie.
Eozwany osobiscie z peIn. adw. Gawkowskim ust w sprawie.

Pow6dka nie zgada si~na prowadzenie rozprawy bez swojego pelnomocnika.

Przewodnicz'tcy zarz'tdza przerw~ w oczekiwaniu na pelnomocnika pow6dki.

Po przerwie stawili si~jak poprzednio wraz z peln. pow6dki.

Peln. pow6dki popiera pow6dztwo i wnosi 0 orzeczenie rozwodu z wmy pozwanego,
wniosk6w dowodowych nie skIada.

Peln. pozwanego wnosi 0 orzeczenie rozwodu z wyl'tcznej winy zony, przyznanie
pozwanemu wIadzy rodzicielskiej, ustalenie miejsca zamieszkania dzieci przy ojcu, i
zas'tdzenie koszt6w. Wnosi 0 odebranie oswiadczenia od pow6dki spod jakiego adresu moze
odebrac dzieci i 0 wskazanie przez pow6dk~ numeru telefonu gdyby pozwany potrzebowal
skontaktowac si~ w sprawie dzieci. Oswiadcza ze wnioski dowodowe zostan't zlozone po
przesIuchaniu swiadk6w str. powodowej.

Peln. pow6dki oswiadcza iz nie wnosi 0 ponowne przesIuchanie swiadk6w wskazanych w
pOZWle.

Peln. pozwanego wnosi 0 zakreslenie 7 dniowego terminu na zgloszenie wniosk6w
dowodowych.

Peln. pow6dki oswiadcza, iz postanowienie 0 zabezpieczeniu kontakt6w zostaIo zaskarzone i
dlatego pow6dka zgadza si~na kontakty m~za z dziecmi tylko w jej obecnosci.

Pem. pozwanego oswiadcza, ze postanowienie 0 zabezpieczeniu mimo ze nieprawomocne jest
wykonalne.
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Peln. pow6dki oswiadcza, ze mimo istnienia zabezpieczenia aliment6w pozwany do chwili
obecnej nie wplacil na dzieci ani zlot6wki.

Peln. pozwanego oswiadcza iz pozwany w dniu dzisiejszym odbierze dzieci ze szkoly i
odwiezie je na adres podany w pozwie, natomiast jesli chodzi 0 alimenty to pozwany na
ostatniej sprawie wyjasnil dlaczego nie placil aliment6w na dzieci.

PeIn. pow6dki wnosi 0 wstrzymanie Wykonaniazabezpieczenia kontakt6w z ojcem.

Pozwany oswiadcza ze jest w stanie przekaza6 pieni'ldze na utrzymanie dzieci z tym ,ze
dotychczas nie mial mozliwosci poniewaZ nie mial kontaktu z pow6dk'l i nie ma nawet jej
numeru te1efonu,poza tym podj~la ona 20 tys. zl wsp61nychoszcz~dnosci.

S~d postanowil:
1. skierowa6 z urz~du spraw~ do RODK celem wydania opinii na okolicznos6 wi~zi

uczuciowej dzieci z rodzicami w szczeg61nosciz ojcem, prawidlowosci sprawowania
wladzy rodzicielskiej przez rodzic6w, zbadania sytuacji maloletnich dzieci i ustalenia
ewentualnych przeci~~~Srnhitctt1roma:k1:6w ojca 2, ~~ oraz

~ kt6re z rodzic6w daje lepsz'l gwarancj~ wykonyw~
ezposredniej wladzy.rodzicielskiej, \~ .

( 2. wstrzyma6 wykonanie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia kontakt6w do )

'-- czasu yvydaniaopinii RODK, ~:3. zakresli6peln. POZWanego1 dmoWY-lelluilrdod6z()ftta~iQck:nw d~O~~T~ .

daty otrzymania opinii z RODK),
4. rozpraw~ odroczy6 z urz~du.
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Posiedzenie zakonczono 0 godz. 9.40

prze~


