Warszawa, 09 stycznia 2019 r.
Departament Legislacyjny
Prawa Cywilnego
DLPC-IV.0512.1.2019
P.T.
Sygnatariusze petycji
„O wprowadzenie priorytetu pieczy
naprzemiennej w Kodeksie rodzinnym
i opiekuńczym”
Szanowni państwo,
W odpowiedzi na petycję „O wprowadzenie priorytetu pieczy naprzemiennej w
Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym”, przesłaną w formie elektronicznej, uprzejmie
zawiadamiam, że na podstawie art. 12 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U.
z 2018 r. poz. 870) została ona pozostawiona bez rozpatrzenia.
Petycja została bowiem złożona w sprawie, która była już przedmiotem petycji
rozpatrzonej 06 lipca 2017 r. poprzez udzielenie odpowiedzi jej autorowi. Sama petycja, pod
tytułem „Stop alienacji rodzicielskiej”, została opublikowana 13 kwietnia 2017 r. na stronie
internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce Kontakty>Petycje w sprawie DL-I0512-5/17.
Przedmiotowa petycja nie powołuje nowych faktów ani dowodów, które nie byłyby
znane Ministerstwu Sprawiedliwości w czasie udzielania odpowiedzi w sprawie DL-I-05125/17. Nie stanowi bowiem takich nowych faktów ani dowodów zawarta w petycji polemika
z projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych
ustaw (UD 392), który 11 grudnia 2018 r. został skierowany do rozpatrzenia przez Stały
Komitet Rady Ministrów. Postulat wyrażony w petycji, podobnie jak w petycji w sprawie DLI-0512-5/17, ustanowienia priorytetu pieczy naprzemiennej nad dzieckiem przez rodziców
żyjących w rozłączeniu, znajduje swoje rozwiązanie we wskazanym projekcie ustawy.
Projekt jest powszechnie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny”
(RPL).
Załączam odpowiedź na petycję udzieloną w sprawie DL-I-0512-5/17.

Z poważaniem –
sędzia Paweł Mroczkowski
dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego
[podpis elektroniczny]
Załącznik:
- kopia odpowiedzi na petycję.
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