Wniosek do sądu rodzinnego o uregulowanie kontaktów ojca z dzieckiem

Elbląg, dnia 12 września 2012 r.

Sąd Rejonowy
Wydział III Rodzinny i Nieletnich
w Elblągu1

Wnioskodawca: Janusz Góra, zam. ul. Prosta 2/99, 82-317 Elbląg
Uczestniczka: Grażyna Góra, zam. ul. Krzywa 99/2, 82-317 Elbląg
opłata: 40 zł2

Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem3
Wnoszę o ustalenie, że wnioskodawca Janusz Góra ma prawo do osobistych
kontaktów z małoletnim Krzysztofem Góra, urodzonym 21 marca 2002 r. w Gdańsku, synem
wnioskodawcy i uczestniczki, poza miejscem zamieszkania dziecka, bez obecności osób
trzecich:
1. w każdy pierwszy i trzeci weekend miesiąca w godzinach od 9 w sobotę do 20
w niedzielę,
2. w każdy drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych w godzinach
od 9 do 20
3. w Wigilię, w każdym roku nieparzystym, w godzinach od 9 do 20
4. przez cały pierwszy miesiąc wakacji (lipiec) w każdym roku
5. przez cały drugi tydzień ferii zimowych w każdym roku
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Uzasadnienie
Małoletni Krzysztof Góra, ur. 21 marca 2002 r. w Gdańsku jest dzieckiem
pochodzącym ze związku małżeńskiego wnioskodawcy Janusza Góra i uczestniczki
Grażyny Góra.
Małżeństwo stron zostało rozwiązane przez rozwód wyrokiem z dnia 9
września 2011 r. wydanym przez Sąd Okręgowy w Elblągu, sygn. akt I CR 332/11.
W wyroku rozwodowym Sąd powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej
nad małoletnim dzieckiem stron jego matce i ustalił, że miejscem zamieszkania
małoletniego będzie każdorazowo miejsce zamieszkania jego matki. Sąd orzekł także,
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że Janusz Góra ma prawo do nieograniczonych kontaktów ze swoim synem, za
wcześniejszym uzgodnieniem tych kontaktów z matką dziecka.
dowody:
1. odpis aktu urodzenia małoletniego
2. wyrok rozwodowy

Przez okres ok. jednego roku po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego
strony były w stanie uzgodnić sposób i terminy spotkań ojca dziecka z małoletnim.
Janusz Góra spotykał się ze swoim synem często, kilka razy w tygodniu, a także
spędzał z dzieckiem weekendy, wakacje, ferie, a także święta.
Od mniej więcej pięciu miesięcy matka dziecka zaczęła utrudniać
wnioskodawcy kontakty z synem. Obecnie na skutek postawy matki dziecka te
kontakty nie są możliwe.
Uniemożliwienie ojcu dziecka realizacji kontaktów z synem ma zapewne związek z
tym, że wnioskodawca zawarł związek małżeński ze swoją partnerką.
Wnioskodawca wielokrotnie podejmował próby uzgodnienia kontaktów z dzieckiem,
także wysyłając do matki dziecka listy i e-maile, jednak bez skutku. W sprawie
umożliwienia kontaktów wnioskodawcy z synem próbowali mediować zarówno
rodzice wnioskodawcy, jak i uczestniczki, a także wspólni przyjaciele. Te próby
wpłynięcia na uczestniczkę były jednak daremne. Pytana o to dlaczego uniemożliwia
kontakty z dzieckiem ojcu, matka dziecka ogranicza się odpowiedzi „bo nie”.
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W ostatnim czasie wnioskodawca widuje się ze swoim synem jedynie w czasie
krótkich przerw w zajęciach szkolnych. Musiał on zrezygnować z wymarzonego dla
dziecka i obiecanego mu wyjazdu do Francji.
Małoletni Krzysztof Góra jest silnie związany emocjonalnie ze swoim ojcem.
Pozbawienie dziecka bez możliwości kontaktów z ojcem jest działaniem na szkodę
dziecka, tym bardziej, że wnioskodawca w żaden sposób nie zagraża dobru dziecka.
Małoletni, pozbawiony kontaktu z ojcem, bardzo cierpi. Nie rozumie dlaczego
nie może tak jak dotychczas spędzać czasu ze swoim ojcem. Dziecko uważa, że wina
w takiej sytuacji leży po jego stronie. Stan psychiczny dziecka uległ zauważalnemu
pogorszeniu.
dowody:
1. przesłuchanie stron
2. listy i e-maile do matki dziecka
3. przesłuchanie świadka: Izabela Góra, zam. ul. Skośna 2/98, 82-317 Elbląg
4. przesłuchanie świadka: Marian Góra, zam. ul. Skośna 2/98, 82-317 Elbląg
5. przesłuchanie świadka: Łucja Marchewka, zam. ul. Dolna 44/3, 82-317 Elbląg
6. przesłuchanie świadka: Julian Marchewka, zam. ul. Dolna 44/3, 82-317 Elbląg
7. przesłuchanie świadka: Mirosław Kowal, zam. ul. Górna 3, 82-317 Elbląg
8. przesłuchanie świadka: Jolanta Nowak, zam. ul. Końcowa 2, 82-317 Elbląg
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Proponowany przez wnioskodawcę sposób uregulowania jego kontaktów z
małoletnim synem odpowiada sposobowi realizacji jego kontaktów z dzieckiem do
czasu uniemożliwienia tych kontaktów przez matkę dziecka.
W tym stanie rzeczy wniosek jest konieczny i uzasadniony.

Janusz Góra

załączniki:
1. odpis wniosku
2. akt urodzenia małoletniego
3. wyrok rozwodowy
4. listy do matki dziecka – 2 egz.
5. wydruki e-maili do matki dziecka – 4 egz.
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Sądem właściwym jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania lub pobytu małoletniego, którego
postępowanie ma dotyczyć (art. 569 § 1 w zw. z art. 568 Kodeksu postępowania cywilnego).
2
Oplata zgodnie z art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.).
3
Art. 113 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje, że niezależnie od władzy rodzicielskiej
rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.
Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania,
zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się,
utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym
ze środków komunikacji elektronicznej (art. 113 § 2 KRO).
Zgodnie z art. 1131 § 1 KRO, jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób
utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się
dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd
opiekuńczy.
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