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Sygn. akt: 1429/06

POSTANOWIENIE

Dnia 6 pazdziernika 2006 r.

S~d Apelacyjny w Warszawie Wydzial VI Cywilny
w nast~puj~cym skladzie:

Przewodnicz~cy-S~dzia SA Marek Podogrodzki
S~dzia SA Anna Orlowska
S~dzia SA Agata Zaj~c

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 6 pazdziernika 2006 r.

sprawy z powodztwa Katarzyny Goczynskiej -Gaworek

przeciwko Bogdanowi Goczynskiemu

0 rozwod

na skutek zazalen obu stron

od postanowienia S~du Okr~gowego w Warszawie

z dnia 8 marca 2006 r. sygn. akt IV C 2888/05

postanawia:
1. zmienic zaskarzone postanowienie nadaj~c mu
nast~puj~c~ tresc: "ustalic, ze Bogdan Goczynski ma
prawo do kontaktow z corkami Ann~Goczynsk~ i
Aleksandr~ Goczynsk~ w kazd~ sobot~ w godzinach od
11:00 do 14:00 w miejscu zamieszkania maloletnich, bez
obecnosci ich matki, z udzialem kuratora s~dowego:' .

2. w pozostalej cz~sci oddalic zazalenia obu stron.
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VI A Cz 1429/06

Postanowieniem z dnia 8 marca 2006 r. S'ld Okr~gowy w Warszawie

ustalil, ze ojciec Bogdan Goczynski ma prawo sp~dzae z corkami Ann'l

Goczynsk'l i Aleksandr'l Goczynsk'l co drugi weekend od godz. 15.00 w pi'ltek

do godz. 18 w niedziel~, pocZ'lwszy od pi'ltku 17 marca 2006 r. bez udzialu

matki, oraz pierwsz'l polow~ wakacji, ferii i swi'lt w latach nieparzystych, a

drug'l polow~ w latach parzystych.

W uzasadnieniu S'ld podniosl, ze oboje rodzice maj'ljednakowe prawo do

kontaktow z dzieemi oraz ze kontakty te S'l konieczne dla prawidlowego '-'
rozwoju maloletnich. S'ld wzi'll pod uwag~ okolicznose przyznan'l przez

powodk~, iz m'lz nigdy nie byl agresywny w stosunku do ich wspolnych dzieci.

Z uwagi na to, ze strony S'lw gl~bokim konflikcie S'ld postanowil, aby kontakty

ojca z corkami odbywaly si~ bez obecnosci powodki.

Zazalenie na powyzsze postanowienie zlozyly obie strony. Pozwany

wnosil 0 uchylenie skarzonego postanowienia w calosci i ustalenie miejsca

pobytu dzieci przy ojcu.

Powodka zarzucaj'lc dokonanie bl~dnych ustalen wniosla 0 znuan~

zaskarzonego postanowienia poprzez ograniczenie kontaktow ojca z dzieemi i

ustalenie ich przebiegu w obecnosci kuratora.
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Rozpoznaj'lc zazalenia S'ld Apelacyjny zwaZyl, co nast~puje:

Zasadniczym dobrem, jakie winno bye brane pod uwag~ podczas

ustalania dopuszczalnosci, formy oraz cz~stotliwosci kontaktow, jest dobro

maloletnich dzieci rozwodz'lcych si~ malzonkow. S'ld powinien kierowae si~

wi~c wyl'lcznie interesem maloletnich, ktory winien bye nadrz~dny w stosunku

do woli i oczekiwall ich rodzicow.

Corki stron Anna i Aleksandra Goczyllskie urodzone 4.01.1999 r.

mieszkaj'l z matk'l i od ponad roku nie mialy kontaktu z ojcem. Kontakty dzieci



...

f

Z obojgiem rodzic6w Sq nieodzowne dla ich prawidlowego rozwoJu

emocjonalnego i psychicznego, lezq zatem w ich dobrze rozumianym interesie.

Pozwany winien miec zapewnione kontakty z c6rkami, kt6re to kontakty

winny przebiegac we wlasciwej, spokojnej atmosferze. Bezspomym jest, ze

pozwany od dlugiego juz czasu nie mial kontaktu z c6rkami, co z pewnosciq nie

sluzy ich dobru. Wykonanie zaskarzonego postanowienia w przedmiocie

kontakt6w wstrzymane zostalo na mocy postanowienia Sqdu z dnia 18 maja

2006 r. Pozbawienie pozwanego chocby minimalnych kontakt6w z c6rkami jest

niekorzystne dla rozwoju maloletnich i moze doprowadzic do zerwania

\.Y wszelkich wi~zi z ojcem. Budowanie i utrzymywanie wi~zi z ojcem jest

koniecznym warunkiem prawidlowego rozwoju emocjonalnego dzieci, a zle

relacje mi~dzy malZonkaminie mogq prowadzic do zerwania tych kontakt6w.

Na obecnym etapie post~powania Sqd Apelacyjny, biorqc pod uwag~

dotychczasowq sytuacj~, orzekl 0 minimalnych kontaktach ojca z c6rkami.

Aktualnie konieczne jest odbudowanie prawidlowych wi~zi z ojcem i obecnosc

ojca w zyciu dziewczynek. Postawa pow6dki i jej stosunek do pozwanego

praktycznie uniemozliwily mu kontakt z dziecmi. W tej sytuacji zasadnym jest,

zeby kontakty ojca z Annq i Aleksandrq odbywaly si~ w spokojnej atmosferze.

Z tych wzgl~d6w Sqd Apelacyjny ustalil kilkugodzinne spotkania pozwanego z

c6rkami w miejscu ich zamieszkania, bez obecnosci ich matki. Z uwagi na
v

dotychczasowe post~powanie stron Sqd uznal za wskazane, aby kontakty te

odbywaly si~ z udzialem kuratora sqdowego, kt6ry b~dzie sprawowal nadz6r

nad prawidlowym ich przebiegiem. Winno to wyeliminowac obawy pow6dki, ze

bezpieczenstwo dzieci podczas spotkan z ojcem b~dzie zagrozone.

Na obecnym etapie sprawy nie ma podstaw do ustalenia mleJsca

zamieszkania dzieci przy ojcu. Dzieci stron od najmlodszych lat mieszkaly z

matkq, z kt6rq Sq silnie zwiqzane. Zmiana istniejqcego stanu rzeczy moglaby

niekorzystnie wplynqc na rozw6j emocjonalny dziewczynek. Wlasciwym jest

stopniowe odbudowywanie relacji i zaciesnianie wzajemnych kontakt6w ojca z
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dziecmi. W miar~ uplywu czasu, 0 ile nastqpi poprawa wzajemnych relacji

pozwanego z c6rkami, nie jest wykluczone zwi~kszenie cz~stot1iwosci

kontakt6w, jak tego oczekuje pozwany. Z pewnosci'l pomocna w

rozstrzygni~ciu tej kwestii b~dzie opinia RODK.

Maj'lc powyzsze na uwadze S'ld Apelacyjny stosownie do art. 386 § 1

kp.c. i art.385 kp.c. w zwi'lZkuz art. 397 kp.c. orzekl jak w senteoo.li.
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