Stowarzyszenie Trudnych Małżeństw SYCHAR

Warszawa, 5 lutego 2018 r.

„Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o rodzinie”
Propozycje Stowarzyszenia Trudnych Małżeństw SYCHAR
dotyczące zmian w prawodawstwie, mające na celu ochronę małżeństwa i rodziny
I. Propozycje dotyczące zmian w ustawie zasadniczej:
1. W dotychczasowym brzmieniu Zasady ochrony rodziny, wyrażonej w aktualnie
obowiązującej Konstytucji RP w art. 18 proponujemy:
a) dodanie słowa „ojcostwo”: „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina,
macierzyństwo,
ojcostwo
i
rodzicielstwo
znajdują
się
pod
ochroną
i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”.
Zmiana ma na celu wzmocnienie roli ojca.
b) dodanie ust. 2 precyzującego, że w uchwalanym prawie RP, w postępowaniach
sądowych, a także we wszelkich działaniach przed innymi instytucjami państwa,
priorytetem powinna być ochrona trwałości i stabilności małżeństwa i rodziny jako
środowiska, które jest najlepszym miejscem wzrostu i rozwoju człowieka.
2. Rekomendujemy Kartę Praw Rodziny, Stolica Apostolska 1980 r.
II. Propozycje zmian w przepisach szczegółowych mające na celu wzmocnienie instytucji
małżeństwa i rodziny:
Propozycje dotyczące osób dorosłych i instytucji:
1. Prawo dające możliwość dobrowolnej rezygnacji z rozwodu.
Możliwość złożenia dobrowolnego oświadczenia wyłączającego rozwód – propozycja
nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
W art. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy proponujemy
umieścić dodatkowy paragraf 5 w brzmieniu: „Oświadczenie o wstąpieniu w związek
małżeński, o którym mowa w paragrafie 1 i 2, może jednocześnie zostać uzupełnione
dobrowolnym oświadczeniem każdego z małżonków, iż w czasie trwania tego małżeństwa
nie wystąpi o jego rozwiązanie przez rozwód. Orzeczenie rozwodu pomiędzy tymi
małżonkami jest wówczas niedopuszczalne”.
Takie dodatkowe dobrowolne oświadczenie woli mogłoby wzmocnić znaczenie przysięgi
małżeńskiej, uwiarygodniłoby wolę dochowania wierności przysiędze, zweryfikowałoby
odpowiedzialność, dojrzałość i przygotowanie do małżeństwa przyszłych małżonków.
Narzeczeni jeszcze przed ślubem mogliby zadać sobie np. takie pytanie: „Co stoi na
przeszkodzie, żebyś podpisał to oświadczenie, skoro mi ślubujesz, że mnie kochasz?”.
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Jeżeli w przyszłości pomiędzy małżonkami nastąpiłby rozkład pożycia małżeńskiego, wtedy
prawnie dopuszczalna byłaby jedynie separacja. Rozwiązanie takie ułatwiłoby małżonkom
powrót do wspólnego życia, zaś dodatkowym skutkiem proponowanego rozwiązania byłoby
znaczące ograniczenie liczby postępowań sądowych oraz czasu ich trwania.
Z badań statystycznych przeprowadzonych przez CBOS wynika, że większość społeczeństwa
w
Polsce
dopuszcza
możliwość
rozwodu
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_036_13.PDF.
Proponowana
możliwość
podpisania dodatkowego oświadczenia musiałaby być dostępna dla wszystkich zawierających
małżeństwo ze względu na konstytucyjną równość obywateli wobec prawa.
2. Wzmocnienie instytucji separacji, tak aby stała się ona realną alternatywą wobec rozwodu.
3. Rozwód nie mógłby być orzeczony bez obowiązkowego okresu na ratowanie małżeństwa
i rodziny, w którym to okresie następowałyby kolejno po sobie:
a) obowiązkowa rozprawa pojednawcza,
b) mediacje prowadzące do pojednania i naprawy relacji małżonków,
c) kilkumiesięczna separacja.
4. Sędziowie, mediatorzy, biegli sądowi, specjaliści z OZSS, kuratorzy, pracownicy socjalni,
doradcy rodzinni i inni specjaliści zaangażowani w szeroko rozumianą pomoc rodzinie,
powinni przechodzić obowiązkowe szkolenia służące umacnianiu małżeństwa i rodziny np.
szkolenie Porozumienia Bez Przemocy (NVC) i inne szkolenia na temat negatywnych
skutków rozwodów.
Propozycje dotyczące dzieci:
5. Małżonkowie będący rodzicami, składający pozew o rozwód, zobowiązani są do:
a) udziału w rocznym programie edukacyjnym, obrazującym skutki rozpadu rodziny dla
dzieci,
b) podpisania oświadczenia potwierdzającego zgodę, że zapoznali się ze skutkami rozwodu
dla swoich dzieci i godzą się na nie.
6. Właściwy dobór i skuteczniejsza kontrola biegłych sądowych, bo od ich opinii zależy często
orzeczenie sądu w sprawach dotyczących kontaktów rodziców z dziećmi, tak, aby opinie
biegłych sporządzane były rzetelnie.
7. Aktywna i konkretna pomoc oraz wsparcie Państwa względem małżeństw i rodzin, które już
żyją w separacji lub są po rozwodzie, np. przeciwdziałanie izolowaniu dzieci od jednego
z rodziców  według statystyk najczęściej dotyczy to izolowania ojca przez matkę dzieci.
Warto uświadomić tę kwestię sędziom, pracownikom socjalnym, pracownikom OZSS
(Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów); obecnie wiele orzeczeń pogłębia
problem, zamiast mu przeciwdziałać, co stoi w sprzeczności z art. 18, art 31, art. 33 pkt 1,
a także art. 48 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
8. Rozwód narusza samą instytucję małżeństwa i rodziny, dlatego proponujemy tworzenie
programów promocji trwałego małżeństwa i rodziny, które byłyby najlepszym miejscem
rozwoju dla młodych członków naszego społeczeństwa.
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