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Opinia prawna 
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji 
(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Robert Kropiwnicki) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 
1992 roku- regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, ze 
zm.) sporządza się następującą opinię: 

l. Przedmiot projektu ustawy 
Przedmiotem projektu ustawy jest nowelizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o koinornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 
1376, ze zm.). Projektodawcy proponują wprowadzenie modyfikacji do 
istniejących zasad postępowania dyscyplinamego prowadzonego przeciwko 
komornikom, asesorom i aplikantom komorniczym. Zmiany obejmują przede 
wszystkim strukturę organów prowadzących postępowania dyscyplinarne, w 
tym powołanie rzeczników dyscyplinamych w poszczególnych izbach 
komorniczych, zasady prowadzenia tych postępowań, a także wymierzania kar 
dyscyplinarnych. 

Projektowana ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia 
ogłoszenia. 

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy 
W prawie Unii Europejskiej uregulowane zostały wybrane aspekty 

związane z wykonywaniem zawodu prawnika w państwach członkowskich UE, 
w tym zasady prowadzenia postępowania dyscyplinarnego. Należy wskazać w 
omawianym zakresie przede wszystkim na dyrektywę Rady z dnia 22 marca 
1977 r. mającą na celu ułatwienie skutecznego korzystania przez prawników ze 
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swobody świadczenia usług 1 (77 /249/EWG) oraz dyrektywę 98/5/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. mającą na celu 
ułatwienie stałego wykonywania zawodu prawnika w państwie członkowskim 
innym niż państwo uzyskania kwalifikacji2

• Żaden z tych aktów prawnych Unii 
Europejskiej nie dotyczy komorników, mają one zastosowanie do adwokatów 
oraz radców prawnych. 

Należy stwierdzić, że materia ujęta w opiniowanym projekcie ustawy nie 
jest regulowana w przepisach prawa UE. 

3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 

Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii zawartych w przepisach 
opiniowanego projektu. 

4. Konkluzja 
Przedmiot poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o komomikach 

sądowych i egzekucji nie jest objęty prawem UE. 

Szef Kancelarii Sejmu 

1 Dz. Urz. UE L 78 z 26.3.1977, s. 17, ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne: rozdz. 6, tom l, s. 52. 
2 Dz. Urz. UE L 77 z 14.3.1998, s. 36, ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne: rozdz. 6, tom 3, s. 83. 
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Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie 
ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (przedstawiciel 
wnioskodawców: poseł Robert Kropiwnicki) jest projektem ustawy 
wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu 
Sejmu 

. Przedmiotem projektu ustawy jest nowelizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o komomikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 
1376, ze zm.). Projektodawcy proponują wprowadzenie modyfikacji do 
istniejących zasad postępowania dyscyplinamego prowadzonego przeciwko 
komornikom, asesorom i aplikantom komorniczym. Zmiany obejmują przede 
wszystkim strukturę organów prowadzących postępowania dyscyplinarne, w 
tym powołanie rzeczników dyscyplinamych w poszczególnych izbach 
komorniczych, zasady prowadzenia tych postępowań, a także wymierzania kar 
dyscyplinarnych. 

Przedmiot projektu ustawy nie jest objęty prawem UE. 
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o komomikach sądowych i 

egzekucji nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w 
rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu. 

Szef Kancelarii Sejmu 

d~~ 
Lech Czapla 
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