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ZRUÅ IT OTCOVSTVÃ•? ZE STRACHU O DÃ•TÄš
ÃšterÃ½, 03 prosinec 2013

Dobrý den Kudlanko, potÅ™ebovala bych radu. ChtÄ›la bych zaÅ¾ádat soud o zru&scaron;ení otcovství. Jak dlouho to trvá?
Otec mého dítÄ›te alimenty platí pravidelnÄ›, ale jelikoÅ¾ má z pÅ™ede&scaron;lého manÅ¾elství dluhy a nemají to
vyÅ™e&scaron;ené, chtÄ›la bych moje dítÄ› ochránit, aby nemuselo ty dluhy za nÄ›j v budoucnu platit. Otce jsem kontaktovala,
vysvÄ›tlila mu, o co chci poÅ¾ádat a musím Å™íct, Å¾e s mým návrhem souhlasil. Tak bych chtÄ›la vÄ›dÄ›t, jesli bude platit a
nadále, nebo ne... Ja Å¾iju sama s dítÄ›tem. NOLA

Ty hlupáÄ•ku,

to bys tomu dala! Tak zaprvé - pokud by se opravdu to otcovství zru&scaron;ilo, tak pochopitelnÄ› tím ten pán nebude
otcem, takÅ¾e proÄ• by mÄ›l nadále platit alimenty??? Chápe&scaron; to? Ani se mu nedivím, Å¾e s touhle tvou nabídkou tak
vÅ™ele souhlasil.
Napsala jsi, Å¾e se bojí&scaron;, aby tvoje dítÄ› jednou nemuselo tatínkovy dluhy platit. Tak v tom tÄ› mÅ
ujistit, Å¾e pokud by zadluÅ¾ený tatínek zemÅ™el (a v tom pÅ™ípadÄ› by dluhy "mohly" pÅ™ejít na dítÄ›), tak by to ono dítÄ›
souhlasit. ProtoÅ¾e pokud by tatínek nemÄ›l nic jiného, neÅ¾ dluhy, tak prostÄ› dÄ›dic dÄ›dictví odmítne. SamozÅ™ejmÄ›, Å¾
nedostane po tátovi ani kapesník, ale ani ty dluhy... Dále jsi taky nÄ›jak pÅ™e&scaron;la to, Å¾e ty dluhy on získal v manÅ¾els
s jinou Å¾enou, takÅ¾e to je jejich záleÅ¾itost.
A nakonec to nejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;í: nepÅ™ipravuj své dítÄ› dobrovolnÄ
které má otec jako svou nejhlavnÄ›j&scaron;í povinnost. AÅ¥ má dluhy, nebo ne... A co ty ví&scaron;, Å¾e je tÅ™ebas za rok
dva mít nebude. A ty bys uÅ¾ navÅ¾dycky byla na v&scaron;echnu reÅ¾ii spojenou s dítÄ›tem sama! NehledÄ› na to, Å¾e pok
není zrovna úchylný vrahoun, tak mají oba na sebe nárok... Na to, aby se tatínek choval jako tatínek, a aby dítÄ› vÄ›dÄ›lo, Å¾e s
nevylíhlo z nÄ›jaké kapustiÄ•ky na poli, ale Å¾e má tátu. :-)))
KdyÅ¾ tak se je&scaron;tÄ› ozvi, pokud bude&scaron; potÅ™e
poradit...
d@niela
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