Renata Sutor

dnia 4 grudnia 2019 roku

Sejm, Senat, Kancelaria Prezydenta RP, KNF, Rzecznik Finansowy
Wszystkie kluby poselskie, Rzecznik Praw Obywatelskich
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 w ten sposób, aby odwołanie
darowizny nastąpiło w dwóch przypadkach, tj. z powodu rażącej niewdzięczności (tak jak obecnie) lub z powodu
wystąpienia wysokiego stopnia demoralizacji obdarowanego. Obecnie przepisy kodeksu cywilnego dają
możliwość odwołania darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego względem darczyńców.
Natomiast nie jest możliwe odwołanie darowizny z innych powodów niż rażąca niewdzięczność, np. jeżeli po
dokonaniu darowizny obdarowany przejawia wysoki stan demoralizacji (nadużywa alkoholu lub innych substancji
odurzających, zadaje się w złym towarzystwie, ma inne nałogi (hazardowe), które powodują, że nie podejmuje
pracy zawodowej lub zaciąga kredyty na swoje nałogi, które później powodują wszczęcie postępowania
egzekucyjnego z nieruchomości), a tym samym powoduje kłótnie w domu przy udziale darczyńców, którzy zwykle
żałują, że przekazali swojemu dziecku np. laptop, czy nieruchomość. Uważam, że to powinno się zmienić.

2. cywilnego poprzez zmianę ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny w ten sposób, że w prawie
spadkowym dziedziczenie powinno być rzeczowe (w testamencie) albo ustawowe, tzn. jeśli ktoś sporządzi
testament, a w nim rozporządzi poszczególnymi składnikami majątkowymi (samochodem, domem), to

spadkobierca/y od razu nabywa/ją poszczególne składniki majątkowe bez dokonywania działów spadku.

Najważniejsza powinna być wola spadkodawcy, a spadkobiercy winni to zaakceptować i uszanować. Natomiast,
jeśli nie został sporządzony testament, to stosujemy przepisy dotychczasowe. Należy też zmienić sposób

dokonywania działu spadku, tzn. jeżeli mamy dziedziczenie ustawowe, a tym samym kolizję bliskiej rodziny

spadkodawcy z dalszą rodziną spadkodawcy, to nabyty składnik majątkowy powinna otrzymać osoba bliska, a

osoba dalsza spłatę. W drodze analogi należy wprowadzić zmiany przepisów przy podziale majątku dorobkowego
małżonków w ten sposób, że jeżeli jeden z rodziców małżonków darował obydwóm małżonką nieruchomość, to
daną nieruchomość powinien otrzymać córka/syn tego rodzica, co przekazał przedmiotową nieruchomość, a

drugiemu małżonkowi Sąd powinien zasądzić stosowną spłatę. Jeżeli małżonkowie dorobili się majątku wspólnie
(samodzielnie bez pomocy rodziców), to stosujemy przepisy dotychczasowe. Uważam, ze takie przepisy
doprowadzą do uniknięcia wielu sporów w rodzinach.

3. cywilnego poprzez zmianę ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny w ten sposób, że przepisach

umowy dożywocia wprowadzić nową instytucję, tj. zamiany umowy dożywocia na jednorazowe wynagrodzenie
(w drodze analogi należy zastosować przepisy o służebności drogi koniecznej) z uwzględnieniem przy tym
wynagrodzeniu już wypełnionych świadczeń na rzecz dożywotników (zwyczajowo przyjętych). Natomiast

zamiana na rentę powinna mieć miejsce w wyjątkowych sytuacjach. Z doświadczenia życiowego zauważyłam, że
rodzina przekazując małżonkom swoje nieruchomości zawiera z nimi umowę dożywocia. Po jakimś czasie
małżonkowie się rozwodzą. Następuje to z różnych przyczyn.

Z mojej praktyki jest to nadużywanie alkoholu i przemoc. Taka osoba, która jest ofiarą przemocy lub

nadużywania alkoholu wyprowadza się i tym samym nie może spełniać świadczenia z umowy dożywocia na
rzecz swoich teściów. Obecne prawo daje możliwość rozwiązania umowy dożywocia lub zamiany na rentę.

Uważam, że powinno dać się możliwość wprowadzenia nowej instytucji poprzez wprowadzenie możliwości
zamiany umowy dożywocia na jednorazowe wynagrodzenie wg wartości nieruchomości z chwili dokonania
zamiany z uwzględnieniem świadczeń (zwyczajowo przyjętych) osoby, która opiekowała się teściami.
Uważam, że jest to sprawiedliwe dla dwóch stron.

W tym miejscu wyrażam zgodę na ujawnienie na stronie internetowej moich danych osobowych.
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