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Wszystkie kluby poselskie, Izba Polskich Przedsiębiorców, 

Rzecznik Praw Obywatelskich i Związek  Banków Polskich

Rzecznik Praw Konsumentów

PETYCJA

w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa

Działając w imieniu własnym, na zasadzie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach,  składam niniejszą petycję w interesie publicznym i postuluję o zmianę przepisów prawa:
1. cywilnego  poprzez zmianę ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny i kodekspostępowania cywilnego w ten sposób, że przy drobnych roszczeniach (do kwoty 10 tyś zł) wprowadzićczasową niedopuszczalność drogi sądowej (tak jak przy rozgraniczeniu nieruchomości) po to, aby tesprawy były rozpatrzone przez Arbitra Handlowego (obecnie „Rzecznik Praw Konsumentów”)działającego przy każdym Starostwie Powiatowym, który wydawałby decyzje administracyjną(przekazanie do Sądu właściwego w razie niezawarcia ugody sądowej), a przed nią przeprowadzałpostępowanie dowodowe. Sąd któremu przekazano sprawę związany byłby decyzją administracyjną(tak jak wyrokiem karnym), a w szczególności ustaleniami faktycznymi i w oparciu o jej treśćwydawałby wyrok na posiedzeniu niejawnym. W drodze wyjątku Sąd mógłby dopuścić dowód z opiniibiegłego sądowego. Wszystko to na posiedzeniu niejawnym. Wyrok powinien zostać wydany wterminie 3 miesięcy od dnia wpływu sprawy na dziennik podawczy sądu. Od takiego wyrokuprzysługiwałaby apelacja ale z zarzutami naruszenia prawa materialnego przez błędną wykładnie lubniewłaściwe zastosowanie lub naruszenia przepisów postępowania mających wpływ na treść wyroku. Zuwagi na fakt, ze Sąd rozpoznanie sprawę na posiedzeniu niejawnym, sprawa szybko zostałabyzakończona, co jest korzystne dla obywateli. Jest to też tanie dla Państwa Polskiego, gdyż wykorzystanabyłaby instytucja „Rzecznika Praw Konsumentów”. Przepisy byłby zgodnie z Konstytucją, gdyżgwarantuje jednostce prawo do Sądu oraz nie krzyżuje kompetencji organu administracyjnego zkompetencjami Sądu, gdyż Sąd jest związany ustaleniami zawartymi w decyzji administracyjnej (tak jakustaleniami wyroku karnego).

W tym miejscu wyrażam zgodę na ujawnienie na stronie internetowej moich danych osobowych.
Z poważaniem Renata Sutor
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