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WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 29 maja 2002 r.

sygn. akt P. 1/01.

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:
Marek Mazurkiewicz — przewodniczàcy,
Jadwiga Skórzewska-¸osiak,
Jerzy St´pieƒ,
Miros∏aw Wyrzykowski — sprawozdawca,
Marian Zdyb,
protokolant: Gra˝yna Sza∏ygo,

po rozpoznaniu z udzia∏em sàdów przedstawiajà-
cych pytania prawne, Sejmu i Ministra Sprawiedliwo-
Êci — Prokuratora Generalnego na rozprawie w dniu
29 maja 2002 r.:
1) pytania prawnego Sàdu Rejonowego w Bydgosz-

czy, czy:
a) art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. — Pra-

wo o adwokaturze (Dz. U. Nr 16, poz. 124 ze zm.)
jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji,

b) art. 225 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o rad-
cach prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145 ze zm.)
jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji,

c) rozporzàdzenie Ministra SprawiedliwoÊci z dnia
12 grudnia 1997 r. w sprawie op∏at za czynnoÊci
adwokackie oraz op∏at za czynnoÊci radców
prawnych (Dz. U. Nr 154, poz. 1013 ze zm.) jest
zgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji,

2) pytania prawnego Sàdu Okr´gowego w Jeleniej
Górze, czy:

a) art. 225 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.
o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145 ze
zm.) oraz art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia
26 maja 1982 r. — Prawo o adwokaturze (Dz. U.
Nr 16, poz. 124 ze zm.) sà niezgodne z art. 92
ust. 1 Konstytucji dlatego, ˝e zawarte w nich
upowa˝nienia ustawowe majà charakter blan-
kietowy lub nie zawierajà wytycznych odnoÊnie
do treÊci rozporzàdzenia wykonawczego,

b) rozporzàdzenie Ministra SprawiedliwoÊci z dnia
12 grudnia 1997 r. w sprawie op∏at za czynnoÊci
adwokackie oraz op∏at za czynnoÊci radców
prawnych (Dz. U. Nr 154, poz. 1013 ze zm.) jest
zgodne z art. 92 ust. 1 i art. 2 Konstytucji przez
to, ˝e nie realizuje celu wyra˝onego w ustawach
upowa˝niajàcych i narusza inne ustawy,

c) § 1 pkt 2, § 2, § 3, § 5, § 7 i § 15 ust. 2 rozporzà-
dzenia Ministra SprawiedliwoÊci z dnia
12 grudnia 1997 r. w sprawie op∏at za czynno-
Êci adwokackie oraz op∏at za czynnoÊci radców
prawnych (Dz. U. Nr 154, poz. 1013 ze zm.) sà
zgodne z zakresem delegacji ustawowej
z art. 225 ust. 3 ustawy o radcach prawnych
i art. 16 ust. 3 ustawy — Prawo o adwokaturze

w zakresie, w jakim ustalajà stawki minimalne
op∏at, chocia˝ rozporzàdzenie mia∏o osobno,
w oparciu o upowa˝nienie zawarte w art. 225

ust. 2 i art. 16 ust. 2 cytowanych ustaw, ustaliç
op∏aty stosowane przez sàd orzekajàcy o kosz-
tach procesu i osobno stawki minimalne wyna-
grodzenia ustalane przez radc´ prawnego (ad-
wokata) z klientem w umowie zast´pstwa praw-
nego, zaÊ rozporzàdzenie to w niedopuszczalny
sposób ∏àczy oba zakresy spraw przekazanych
do uregulowania,

d) § 4 rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie op∏at za
czynnoÊci adwokackie i czynnoÊci radców praw-
nych (Dz. U. Nr 154, poz. 1013 ze zm.) jest
zgodny z art. 3531, art. 735 oraz art. 744 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny
(Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), a przez to równie˝
z art. 92 ust. 1 Konstytucji

o r z e k a:

I

1. Art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r.
— Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 16, poz. 124 i Nr 25,
poz. 187, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1986 r. Nr 42, poz. 202,
z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1996 r.
Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 75, poz. 471
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r.
Nr 75, poz. 853, z 2000 r. Nr 39, poz. 439 i Nr 94,
poz. 1037 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) oraz art. 225

ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach
prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145, z 1989 r. Nr 33,
poz. 175, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 75,
poz. 471, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 75,
poz. 853 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 545
i Nr 94, poz. 1037 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) sà
niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji, poniewa˝ nie
okreÊlajà wytycznych dotyczàcych treÊci aktu.

2. Rozporzàdzenie Ministra SprawiedliwoÊci z dnia
12 grudnia 1997 r. w sprawie op∏at za czynnoÊci adwo-
kackie oraz op∏at za czynnoÊci radców prawnych
(Dz. U. Nr 154, poz. 1013 i z 1998 r. Nr 159, poz. 1049)
jest niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej, poniewa˝ upowa˝nienie ustawowe,
na podstawie którego zosta∏o wydane, nie odpowiada
wymogom art. 92 ust. 1 Konstytucji.

II

Utrata mocy obowiàzujàcej przepisów powo∏anych
w pkt I.1 oraz rozporzàdzenia powo∏anego w pkt I.2 wy-
roku nastàpi z dniem 31 maja 2003 r.



P o n a d t o   p o s t a n a w i a:

1) umorzyç post´powanie, uznajàc wydanie orzecze-
nia za zb´dne, w zakresie badania zarzutów doty-
czàcych zgodnoÊci § 1 pkt 2, § 2, § 3, § 5, § 7 i § 15
ust. 2 rozporzàdzenia powo∏anego w pkt I.2 wyro-
ku z art. 225 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.
o radcach prawnych powo∏anej w pkt I.1 wyroku
z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. — Pra-
wo o adwokaturze powo∏anej w pkt I.1 wyroku oraz
z art. 2 i art. 92 ust. 1 Konstytucji,

2) umorzyç post´powanie, uznajàc wydanie orzecze-
nia za zb´dne, w zakresie badania zgodnoÊci § 4
rozporzàdzenia powo∏anego w pkt I.2 wyroku
z art. 3531, art. 735 i art. 744 ustawy z dnia 23 kwiet-
nia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,
z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122,
z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30,
poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22,

poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34,
poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r.
Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17,
poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388
i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r.
Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703,
z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117,
poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532,
z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857,
Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191 oraz z 2001 r.
Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450
i Nr 145, poz. 1638) oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

Marek Mazurkiewicz

Jadwiga Skórzewska-¸osiak Jerzy St´pieƒ
Miros∏aw Wyrzykowski Marian Zdyb
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