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Wielce Szanowny Panie Ministrze

W wystąpieniu z dnia 21 listopada 2006 r., skierowanym do Ministra
Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobry, Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił
się

z

prośbą

o

przygotowaniem

spowodowanie

rozwiązań

przyspieszenia

prawnych,

prac

uwzględniających

legislacyjnych
skutki

nad

wynikające

z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 kwietnia 2006 r. (sygn. akt
K 6/06) oraz z dnia 8 listopada 2006 r. (sygn. akt K 30/06).
W wyroku z dnia 19 kwietnia 2006 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za
niezgodne z Konstytucją szereg przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw (Dz.U.
Nr 163 poz. 136).
Natomiast w wyroku z dnia 8 listopada 2006 r. zakwestionował niektóre
przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 123 poz. 1059 z późn. zm.).
W odpowiedzi z dnia 15 czerwca 2007 r. (nr DL-P IV-453-6/07)
Podsekretarz

Stanu

Pan

Andrzej

Duda

poinformował

Rzecznika

Praw

Obywatelskich, że w Ministerstwie Sprawiedliwości opracowany został projekt
ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz
ustawy - Prawo o notariacie, który 12 czerwca 2007 r. został rozpatrzony
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i przyjęty przez Radę Ministrów. Projekt ten - jak zaznaczono w odpowiedzi zawierał przepisy dostosowujące zarówno ustawę - Prawo o adwokaturze jak
i ustawę o radcach prawnych do wymienionych wyżej wyroków Trybunału
Konstytucyjnego.
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze, ustawy
o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie wpłynął do Sejmu w dniu
23 lipca 2007 r. - i jak wynika ze strony internetowej Sejmu - dnia 21 sierpnia
2007 r. skierowany został do Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów
ustaw związanych z koalicyjnym programem rządowym „Solidarne Państwo".
Proces legislacyjny - z uwagi na skrócenie kadencji Sejmu - został jednak
przerwany i zgodnie z przyjętą zasadą dyskontynuacji prac parlamentarnych nie
może toczyć się w obecnej kadencji Sejmu.
Dlatego

też

zwracam

się

do

Pana

Ministra

z

uprzejmą

prośbą

o poinformowanie mnie kiedy i w jakim kształcie zamierza Pan skierować do
Sejmu

projekt

ustawy

uwzględniający

powyższe

Konstytucyjnego.
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