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SPRAWOZDANIE

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA I PRAWORZĄDNOŚCI

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 14 marca 2007 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 14 marca 2007 r. nad ustawą

o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11 i 12.

Przewodniczący Komisji
Praw Człowieka i Praworządności

(-) Zbigniew Romaszewski



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych

innych ustaw

1) w art. 1 w pkt 2, art. 13a otrzymuje brzmienie:

"Art. 13a.  Organy adwokatury oraz organy izb adwokackich przesyłają

Ministrowi Sprawiedliwości odpis każdej uchwały w

terminie 21 dni od daty jej podjęcia, a w sprawach, w

których ustawa przewiduje tryb administracyjny, w tym

samym terminie po uprawomocnieniu się uchwały.";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 2 wyklucza głosowanie poprawki nr 3.

2) w art. 1 w pkt 9, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kara wydalenia z adwokatury w stosunku do aplikantów

adwokackich pociąga za sobą  skreślenie z listy aplikantów bez

prawa ubiegania się o ponowny wpis na listę aplikantów

adwokackich lub o wpis na listę adwokatów przez okres 10 lat od

daty uprawomocnienia się orzeczenia o karze wydalenia z

adwokatury.";

Poprawka
senatorów:
J. Gałkowskiego,
P.Ł.J.Andrzejewskiego
poparta przez
komisję

3) w art. 1 w pkt 9, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kara wydalenia z adwokatury w stosunku do aplikantów

adwokackich pociąga za sobą  skreślenie z listy aplikantów bez

prawa ubiegania się o ponowny wpis na listę aplikantów

adwokackich lub o wpis na listę adwokatów.";

Poprawka
KPCP

4) w art. 1 w pkt 11, w art. 88a wyrazy "14 dni" zastępuje się wyrazami

"30 dni";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję
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Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 5 wyklucza głosowanie poprawki nr 6.

5) w art. 1 w pkt 12, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister Sprawiedliwości może polecić wszczęcie dochodzenia

przeciwko adwokatowi lub aplikantowi adwokackiemu.";

Poprawka sen.
P. Zientarskiego

6) w art. 1 po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

"17a) art. 95c otrzymuje brzmienie:

"Art. 95c. Postępowanie dyscyplinarne obejmuje:

1) dochodzenie, z zastrzeżeniem art. 90 ust. 2,

2) postępowanie przed sądem dyscyplinarnym,

3) postępowanie wykonawcze.";";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

7) w art. 1 w pkt 20, ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a.  Sąd dyscyplinarny orzeka o tymczasowym zawieszeniu w

czynnościach zawodowych adwokata lub aplikanta

adwokackiego, w stosunku do którego w prowadzonym

przeciwko niemu postępowaniu karnym zastosowano

tymczasowe aresztowanie, w terminie 14 dni od daty powzięcia

wiadomości o tymczasowym aresztowaniu. Jeżeli w stosunku do

tymczasowo aresztowanego adwokata lub aplikanta

adwokackiego nie wszczęto w chwili orzekania o tymczasowym

aresztowaniu postępowania dyscyplinarnego albo brak jest

wniosku o tymczasowe zawieszenie, sąd dyscyplinarny

ogranicza tymczasowe zawieszenie do czasu trwania

tymczasowego aresztowania.";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 8 wyklucza głosowanie poprawki nr 9.

8) w art. 2 w pkt 8, ust. 2d otrzymuje brzmienie:

"2d. Kara wydalenia z aplikacji pociąga za sobą skreślenie z listy

aplikantów bez prawa ubiegania się o ponowny wpis na listę

aplikantów radcowskich lub o wpis na listę radców prawnych

Poprawka
senatorów:
J. Gałkowskiego,
P.Ł.J.Andrzejewskiego
poparta przez
komisję
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przez okres 10 lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o

karze wydalenia z aplikacji.";

9) w art. 2 w pkt 8, ust. 2d otrzymuje brzmienie:

"2d. Kara wydalenia z aplikacji pociąga za sobą skreślenie z listy

aplikantów bez prawa ubiegania się o ponowny wpis na listę

aplikantów radcowskich lub o wpis na listę radców prawnych.";

Poprawka
KPCP

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 10 wyklucza głosowanie poprawki nr 11.

10) w art. 2 w pkt 11, ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Minister Sprawiedliwości może polecić wszczęcie dochodzenia

przeciwko radcy prawnemu lub aplikantowi radcowskiemu.";

Poprawka sen.
P. Zientarskiego

11) w art. 2 w pkt 10, art. 671 otrzymuje brzmienie:

"Art. 671. Postępowanie dyscyplinarne obejmuje:

1) dochodzenie, z zastrzeżeniem art. 681 ust. 1a,

2) postępowanie przed sądem dyscyplinarnym,

3) postępowanie wykonawcze.";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

12) w art. 2 w pkt 14, w art. 704 wyrazy "14 dni" zastępuje się wyrazami "30

dni".

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

................................................................................................................................................................

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

................................................................................................................................................................


