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Wszystkie kluby poselskie, Rzecznik Praw Obywatelskich

PETYCJA

w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisdw prawa

Dzialajqc w imieniu wlasnym, na zasadzie art. 2 ust 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, skladam 

niniejszq petycj^ w interesie publicznym i postuluj? o zmiany przepisow prawa:

1. cywilnego poprzez zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny w ten sposob, aby odwolanie 

darowizny nastgpilo w dwoch przypadkach, tj. z powodu raz^cej niewdzi^cznosci (tak jak obecnie] lub z powodu 
wystqpienia wysokiego stopnia demoralizacii obdarowanego. Obecnie przepisy kodeksu cjwilnego dajg 
mozliwosc odwotania darowizny z powodu razgcej niewdzi^cznosci obdarowanego wzgl^dem darczyncow. 

Natomiast nie jest mozliwe odwolanie darowizny z innych powodow niz raz^ca niewdzi^cznosc, np. jezeli po 

dokonaniu darowizny obdarowany przejawia wysoki stan demoralizacji (naduzywa alkoholu lub innych 

substancji odurzaj^cych, zadaje si^ w zfym towarzystwie, ma inne nalogi (hazardowe), ktore powoduj^, ze nie 
podejmuje pracy zawodowej lub zacigga kredyty na swoje nalogi, ktore pozniej powoduj^ wszcz^cie 

post^powania egzekucyjnego z nieruchomosci), a tym samym powoduje klotnie w domu przy udziale 

darczyncow, ktorzy zwykle zahijg, ze przekazali swojemu dziecku np. laptop, czy nieruchomosc. Uwazam, ze to 

powinno si? zmienic.

2. rodzinnego i posttjpowania C5^wilnego w ten sposob, aby w sprawie o rozwod/separacj? wina w rozkladzie 

pozycia malzenskiego ustalana byla na dzieh zaistnienia zupelnego rozktadu pozycia malzenskiego. a nie tak 

jak obecnie, gdyz jak zauwazytam w toku post?powania o rozwod strony celowo wynajmujg detektywow, aby 

udowodnid komus win?, tzn. cz?sto zdarzajg si? sytuacje, ze osoba obca (wynaj?ta) celowo wysyla zonie/m?zowi 

sms/e-maile o tresciach mitosnych, aby pozniej udowodnic jej win? w S^dzie, ze rzekomo zona go zdradza, co w 

rzeczywistosci nie ma miejsca. Na takie cos Pahstwo nie powinno si? zgadzac. Istotnq kwestiq jest rowniez fakt, ze 
post?powanie rozwodowe lub separacyjne trwa par? lat, a tym samym strona, ktora chce si? rozwiesc jest 

wylqczona z zycia towarzyskiego, gdyz obawia si?, ze jej mgz moze pos^dzic jg o okolicznosci skutkujgce 

ustaleniem winy w rozkladzie pozycia malzeriskiego. Nalezy rowniez stworzyc przepis w procedurze cywilnej, 

ktory zakazjnvatby dopuszczenia przez S?d w toku post?powania o rozwod/separacj? dowodu pochodz?cego od 
detektywow na cele post?powania rozwodowego.

3. dor?czen korespondencji - poprzez stworzenie takiej ustawy, ktory nakazywalby kazdemu obywatelowi Polski 

(w drodze analogi do ustawy meldunkowej) zgloszenia swojego aktualnego miejsca zamieszkania w Gminie, gdzie 

aktualnie obywatel ma stale ma miejsce zamieszkanie pod rygorem uznania, ze korespondencja tarn dor?czona 

jest uznana za dor?czong. Powinien zostac stworzony portal (tak jak baza pesel), gdzie takie adresy bylby 

zebrane. Jesli ktos chcialby uzyskac dane o miejscu zamieszkania danej osoby, to skladalby wniosek w dowolnej 

Gminie o udost?pnienie takich danych wplacajgc oplat? skarbow^ w wysokosci 22 zl (tak jak odpis aktu 

urodzenia) skladajqc oswiadczenie (pod rygorem odpowiedzialnosci karnej) do czego potrzebne s? mu te dane



(wykazuje interes faktyczny, a nie prawny), np. ze chce pozwai takg osob^ do S^du. Utworzenie takiej ustawy 
skonczylby problem z dorQczeniami sgdowymi, czy administracyjnymi.

4. post^powanie qrwilne poprzez wprowadzenie, ze Sgd w sprawach, gdzie ustala si? kontakty rodzica z dzieckiem 

moze wydad na posiedzeniu niejawnym postanowienie w ktorym rozstrzyga wnioski o udzielenie zabezpieczenia 
uregulowania tych kontaktow na czas trwania post?powania, a nie tak jak jest obecnie, ze na rozprawie na kt6rg 
(wyznaczenie) czeka si? kilka miesi?cy. Zwykle przez ten okres jeden rodzic ogranicza lub pozbawia drugiego 
rodzica widzenia si? z dzieckiem, co jest sprzeczne z zasadq „dobra dziecka", kt6re jest pozbawione wi?zi z 
jednym z rodzicdw. To nalezy jak najszybciej zmienid

5. post?powanie egzekucyjne poprzez wprowadzenie, ze licytacje ruchomoici powinny bye przeprowadzone na 

portalu intemetowym (ogolnopolskim) utworzonym przez Naczelng Izb? Komomiczg, aby wi?ksza liezba osob 

mogia uezestniezyd w tych licytacjach, co byioby korzystne dla diuznikow, ktdrzy splaciliby swoje zobowiqzania 

lub pomniejszyliby je. Taka rzecz ruchoma powinna by6 polozona w miejscu do tego wyznaczonym (parking lub 
w Kancelarii Komomiczej). jak zauwazylam obecne licytacje (zwlaszcza samochoddw] sq prowadzone ze 

skutkiem negatywnym dla dtuznikow, gdyz potencjalni nabjwcy dogaduj^ si? poza komornikiem kto bierze dany 

samochdd za cen? minimalng, co powoduje, ze nie ma prawdziwej licytacji o ktdrej stanowi kodeks post?powania 

cywilnego. Tak nie powinno bye, a zwlaszcza, gdy mamy dost?p do intemetu. Natomiast, w egzekucji z 

nieruchomosci nalezy wprowadzic mozliwo^d licytacji rowniez przez internet Uwazam rowniez, ze nalezy 

zmienic przepisy o post?powaniu egzekucyjnym w ten sposob aby nieruchomoid, ktorg osoba nabyla w 
post?powaniu egzekucyjnym powinna bye oprozniona z wszelkich rzeezy i osob w niej zamieszkatych. Obecnie 

osoby, ktbre nabyty nieruchomosc w post?powaniu egzekucyjnym nabywajg jg z ..lokatorami", co powoduje, ze 
taka osoba musi wytoczyd powodztwo o eksmisje, kt6ra trwa latami, a w konsekweneji mniej os6b licytuje takie 

nieruchomosci, co jest dla dhiznikbw niekorzystne.

6. kodeks cywilny poprzez wprowadzenie maksymalnego progu zadatku, tj. do 20%, a jeSli ktoS przy zawarciu 

umowy wplacil wi?cej, to powinno przyjmowad si?, ze jest to zaliezka, ktdra powinna byd zwrotna. Nalezy w 

kodeksie cywilnym zdefiniowad instytucj? zaliezki. Rdwniez nalezy zmienid przepisy dotyezgee kary umownej 
poprzez wprowadzenie zasady, ze nie moze ona przewyzszad 50 % caiego zarobku zleceniobiorcy, a w razie 

wystgpienia zdarzen losowych, ktore spowodowaty, ze zleceniobiorca nie moze wykonad swojego zobowigzania, 
nie b?dzie zobowigzany do je zaplacenia. W praktyce gospodarezej zauwazylam, ze w umowach zawarte sg razgee 

kary umowne powodujgce w niektdrych przypadkach bankructwo zleceniobiorcy, tzn. kwoty kar umownych 

przewyzszajg zarobek zleceniodawcy. Tak nie powinno byd.

7. kodeks cywilny i prawo bankowe poprzez wprowadzenie przepisu zakazujgcego pobieranie oplat za 

wczesniejszg splat? kredytu. Nie moze byd tak, ze osoba, ktora wzi?ta kredyt jest karana oplatg np. 5% jesli chce 

wczesniej splacid kredj^t Jest to niehumanitarne i powinno si? jak najszybciej zmienid.

W tym miejscu wyrazam zgod? na ujawnienie na stronie intemetowej moich ww danych osobowych.

Z powazaniem 

adw. Renata Sutor
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