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Wiosek o zmiany prawa rodzinnego
Czas na zmiany Polskiego prawa i wprowadzanie opieki naprzemiennej !!!
Art. 26kc zamiast:
§ 2. JeŜeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne
miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego
dziecko stale przebywa.
Na np
Po rozstaniu rodziców ustala się opiekę naprzemienną tydzień w tydzień miejscem
zamieszkania jest ostania wspólna miejscowość, chyba Ŝe rodzice przed mediatorem
ustalą inaczej.
Art. 25 kc
Miejscem zamieszkania jest miejscowość a w przypadku opieki naprzemiennej rodziców w
przypadku małych miejscowości obszar w odległości do 50 km od centrum ich ostatniego
wspólnego zamieszkania
Chyba Ŝe zmienimy
Art. 28 kc MoŜna mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. Dziecko pozostające w opiece
naprzemiennej do wieku 18 lat moŜe mieć 2 miejscowości zamieszkania nie dalej niŜ 50 km
od ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania rodziców lub opiekunów prawnych
Definicja opieki naprzemiennej
Opieka naprzemienna to taka opieka rodziców którzy po rozstaniu przypada w równych
okrasach tacie i mamie lub opiekunom prawnym
Potrzebna jest definicja ojcostwa w konstytucji !!!
Ojcem jest ten który spłodził dziecko, w przypadku wątpliwości ojciec domniemany moŜe
dochodzić lub zaprzeczać ojcostwa do wieku 18r Ŝycia dziecka

To nie są oczywiście wszystkie propozycje zmian – prawo trzeba zmienić diametralnie, tak
Ŝeby zapisy dotyczące rodziny były tylko w KRiO i powstał kodeks postępowania rodzinnego
taki który zakaŜe ograniczania czy pozbawiania władzy rodzicielskiej ze względu na
pomówienia.
Czas na powołanie komisji do spraw opieki naprzemiennej !

http://dzielnytata.pl/pisma/Malgorzata-Zwiercan-2017.pdf
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Potrzebna jest definicja Dobra dziecka:
Dobro dziecka to prawo do bycia szanowanym, prawo do nienaruszania zdrowia i ciała oraz
prawo do obojga rodziców
Proponujemy takŜe zapoznać się z projektem Forummatek
http://www.forummatek.pl/cel.htm
oraz propozycjami zmian wysłanymi do Ministerstwa Sprawiedliwości
http://dzielnytata.pl/pisma.htm - pismo 29 = odpowiedź na zmiany
Oczywiście problem jest duŜo szerszy zmiany muszą zajść w całej rozciągłości , dziecko
odizolowane od jednego z rodziców powinno wrócić najpóźniej po 3 miesiącach
Dziś sprawy odbywają się np. przez 7 lat, stosowane są tricki i wybiegi prawne
Czyli sprawa rodzinna powinna być rozpatrzona jednym ciągiem – najpóźniej miesiąc od
zgłoszenia, dziecko nie powinno być izolowane od Ŝadnego z rodziców
UwaŜamy Ŝe policja powinna mieć prawo interweniować, jeśli to jest potrzebne odbierać
dziecko jednemu z rodziców Ŝeby wróciło do drugiego – oczywiście po uprawomocnieniu się
wyroku sądowego.
Art. 578§ 1. kpc naleŜy usunąć

§ 1. Postanowienia sądu opiekuńczego są skuteczne i wykonalne z chwilą ich ogłoszenia, a
gdy ogłoszenia nie było, z chwilą ich wydania.
ten art. Jest sprzeczny z art. 363 kpc 579 kpc i art. 48 konstytucji
Prawo zabezpieczeń powinno spełniać całość roszczenia! Czyli inne krio niŜ kpc!
Ponadto mimo Ŝe OPIEKA NAPRZEMIENNA niesie za sobą róŜne konsekwencje jest ona
jedynym sprawiedliwym rozwiązaniem zgodnym z art. 32, 33 konstytucji, oddzielanie dziecka
od jednego rodzica łamie prawa konstytucyjne rodziców i dzieci. Ponadto opieka
naprzemienna będzie jednym z powodów zatrzymania rozpadu małŜeństw gdyŜ nie będzie
alimentów – a to zabierze dziś jeden z powodów do wyprowadzki z domu przez matki…
To są oczywiste przykłady zmian ale tak jak mówiłem , pisałem, zmiany muszą być powaŜne
i diametralne oraz obszerne tak Ŝeby były odczuwalne, Alienacja powinna być karana i
wpisana do kodeksu karnego…
Art. 25-28 kc powinny być przeniesione do KRIO
Dział rozwód i rozstanie z Kpc przeniesiony teŜ do KRiO itd. (czyli inne art. Dot rodziny teŜ)
Ponadto oprócz prawa które przecieŜ nie rodzi skutków prawnych działania wstecz musi
powstać specustawa o „Powrocie dzieci do domów”
- czyli wszystkie wyroki powinny zostać uniewaŜnione, a dzieci powinny odzyskać rodziców,
Co więcej dzieci powinny wrócić do miejscowości ostatniego wspólnego zamieszkania
rodziców – powinna zostać powołana specjalna komórka państwowa która będzie
rozstrzygała o zadośćuczynieniu poszkodowanym rodzicom – w tym przypadku ojcom w
takim stopniu Ŝeby umoŜliwić powrót dziecka do ostatniego miejsca zamieszkania – czyli jeśli
np. ojciec stracił dom, mieszkanie w wyniku procesu sądowego – to mieszkanie naleŜy
przywrócić – albo zrównowaŜyć stan utracony – czyli doprowadzić do sytuacji kiedy oboje
rodzice będą mieli 2 mieszkania w tej samej miejscowości.
Uzasadnienie jest takie Ŝe dziś ojcowie tracą majątek na skutek błędnej decyzji sędzi która
jest niezawisła nieusuwalna i niekaralna.
(wynika to teŜ ze złego - komunistycznego art. 58 krio)
Dzieci które wyrosły a były alienowane powinny być poinformowane Ŝe wynikało to ze złego
prawa konkretnie art. 26kc§2
Mówiąc dobitnie: Krzywda bez zadość uczynienia to podwójna krzywda
http://dzielnytata.pl/pisma/Malgorzata-Zwiercan-2017.pdf
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