Renata Sutor

dnia 26 listopada 2019 roku

Sejm, Senat, Kancelaria Prezydenta RP, Wszystkie kluby poselskie,
Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka

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. rodzinnego poprzez nowelizację kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w ten sposób, że jeśli dziecko
ukończyło używanie rozumu, tj. 7 lat (z prawa kanonicznego), to ono powinno decydować (oczywiście po
wysłuchaniu psychologa) z kim chce mieszkać. Jeśli z matką, to będzie mieszkać z matką, a jeśli z ojcem to z
ojcem. To dziecko ma decydować, a Sąd zatwierdzać, chyba że jego rozwój lub wiek się temu sprzeciwiają.
Jeśli dziecko chce mieszkać z dwoma rodzicami, to Sąd orzeka opiekę naprzemienną, chyba że odległość lub
inne czynniki się temu sprzeciwiają. To dziecko wie najlepiej z kim chce dorastać i żyć. Jeśli jest opieka
naprzemienna, to należy uchylić obowiązek alimentacyjny. Natomiast do 7 roku życia, Sąd powinien orzekać
tak jak dotychczas z tym zastrzeżeniem, że obowiązkowo je wysłuchuje (chyba, że nie ukończył 3 lat) i w
miarę możliwości powinien liczyć się z jego zdaniem.

3. rodzinnego dotyczącego adopcji w ten sposób, ze pierwszeństwo w adoptowaniu dziecka będzie mieć
najbliższa rodzina (wg węzła krwi) tak jak przy dziedziczeniu ustawowym. Oczywiście tacy rodzice muszą
spełniać warunki wymagane przepisami do adopcji takiego dziecka. Jeżeli w rodzinie nie ma takich osób,
wtedy dziecko adoptuje polska rodzina, a w drodze wyjątku pod nadzorem Ministra Sprawiedliwości
rodzina zagraniczna. Uważam, że fundamentalnym prawem każdego dziecka jest wychowanie się w rodzinie.
Państwo zamiast przekazywać dziecko do rodzin zastępczych powinno dać takie dziecko najbliższej rodzinie
(babci, ciotce) wraz z pomocą finansową.

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