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SPRAWOZDANIE

KoMIsJI SPRAwIEDLtwoŚcI I PRAw CZŁowIEKA

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy
Prawo o notariacie (druk nr 3722)

Marszałek Sejmu zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu

po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierował w dniu 17 grudnia2010 r. powyŻszyprojekt

ustawy do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka do pierwszego czytania.

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po przeprowadzeniu pierwsze go cz7rtania

oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 3 lutego 2011 r.

wnosi:

W y s o k i S ej m uchwalić raczy załączonv projekt ustawy.

Warszawa, dnia 3 lutego 2011 r.

Sprawozdawca

l-l Piotr ołowski

Przewo d nic zący Komi sj i

l-l Ryszard Kalisz
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USTAWA  

z dnia                 2011 r. 

 

o zmianie ustawy – Prawo o notariacie 

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, 
poz. 1158, z późn. zm.1)) art. 57 otrzymuje brzmienie: 

 „Art. 57. § 1. Postępowanie dyscyplinarne jest jawne. 

§ 2. Sąd dyscyplinarny wyłącza jawność postępowania dyscyplinar-
nego ze względu na konieczność ochrony tajemnicy określonej 
w art. 18 lub innej prawnie chronionej tajemnicy, jeżeli ujaw-
nienie tych tajemnic zagrażałoby dobru państwa albo ważnemu 
interesowi prywatnemu. Sąd dyscyplinarny wyłącza również 
jawność postępowania dyscyplinarnego, jeżeli jawność mogłaby 
obrażać dobre obyczaje. 

§ 3. W razie wyłączenia jawności postępowania dyscyplinarnego o-
rzeczenie ogłaszane jest publicznie. 

§ 4. Protokolantem może być notariusz lub asesor notarialny, wy-
znaczony przez przewodniczącego sądu dyscyplinarnego.”. 

 

Art. 2. 

Postępowanie dyscyplinarne wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy toczy się 
do końca postępowania w danej instancji według przepisów dotychczasowych. 

 

Art. 3. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 37, poz. 

286 i Nr 166, poz. 1317 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228. 



Nlinister Spra w Zagranicznych Warszawa, 8 lutego }OII r.

DPUE - g20 4*Ą0 . IllmalL]

5  r \1  - )13

dot. :  SPC-0 1 5-33 1 11,  z  1.02.201 1 r .

Pan Ryszard Kalisz
Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości
i Praw Człowieka
Sej m Rzeczypospolitej Polskiej

opinia o zgodności Z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy -

Prawo o notariacie (druk sejmowy nr 3856) wyrażona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 3
ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. zf007 r. Nr
65, poz. 437 z p6źn. zm.) w związku z art. 1f ust. 4 i art. 54 ust. 1 Regulaminu Sejmu
przez ministra wlaściwego do spraw członkostwa Rzecrypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej

S:anov, ny P anie P rz eyv odniczący,

w ZwtąZku z przed\oionym Sprawozdaniem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człoyvieka o
r:ądowym projekcie ustawy o zmianie ustawy _ Prawo o notariacie (druk sejmowy nr jB561'

pozwalam sobie w1,t azic pontŻsząopinię.

Projekt nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Z powazaniem

Do wiadomości:

Pan Krzysztof Kwiatkowski
Iv1inister S prawiedliwo śc i

aźnienia
Spraw Za3


