
Syn i  synowa są po rozwodzie.  Ich dzieci  na co dzień przebywają z matką.  Z uwagi na
konflikt  pomiędzy  synem  a  jego  byłą  żoną,  nie  pozwala  ona  dzieciom  na  kontakt  z
dziadkami. Czy jako dziadkowie mamy prawo domagać się ustalenia sądowych kontaktów z
wnukami? Wnuki mają 10 i 12 lat. Przed rozwodem mieliśmy z nimi bardzo dobry i częsty
kontakt. 

Autor: adw. Aleksandra Gaffke 

Tak, przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przyznają m.in. dziadkom prawo do
kontaktów z wnukami. Częstą sytuacją jest,  iż np. ze względu na skonfliktowanie rodziców z
dziadkami, rodzice nie chcą, aby ich dzieci miały kontakt z dziadkami. Dziadkowie nie są jednak
bezradni w takiej sytuacji. Dziadkowie mogą wystąpić z wnioskiem o sądowe uregulowanie ich
kontaktów  z  wnukami.  Decydujące  znaczenie,  czy  przyznać  dziadkom  prawo  do  osobistych
kontaktów z wnukami, będzie mieć jednak dobro dzieci. 

Sądy przyjmują stanowisko, iż rodzice mają obowiązek dbałości o rozwój dziecka w imię
jego  dobra.  Powinni  zatem  dla  pełnego  rozwoju  jego  osobowości  umożliwić  dziecku
kontaktowanie  się  z  jego  krewnymi  (dziadkami)  przy  właściwej  ich  postawie  i  korzystnym
wpływie na dziecko. Kontakty te, wynikające często z silnych więzów emocjonalnych, zwłaszcza
dziadków z wnukami, wychowujących je od niemowlęcia, mogą wpływać na lepsze wychowanie
i  rozwój duchowy dziecka oraz  sprzyjają kontynuowaniu więzów wielopokoleniowej  rodziny.
Takie zachowanie dziadków, okazywanie przywiązania i dbałości o wnuki nie tylko nie kłóci się z
interesem dziecka, ale jest ono dla jego dobra (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca
1988 r. w sprawie III CZP 42/88). 

Wniosek  o  uregulowanie  kontaktów  złożyć  należy  w  sądzie  rejonowym  (rodzinnym)
właściwym ze względu na miejscu zamieszkania wnuków. Opłata od wniosku o uregulowanie
kontaktów z jednym dzieckiem wynosi 40 zł (art.  23 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.  o
kosztach sądowych w sprawach cywilnych). 

Sąd ustalając kontakty dziadków z wnukami określi w jakich dniach, godzinach i gdzie
będzie dochodzić do tych kontaktów. 

Nie  tylko  dziadkowie  mają  prawo  do  kontaktów  z  wnukami.  Podobne  uprawnienie
przysługuje  innym  osobom  bliskim,  np.  rodzeństwu  lub  osobom,  które  przez  dłuższy  czas
sprawowały pieczę nad dzieckiem. 


