
Teza: status pokrzywdzonego

Jeżeli dobro danej osoby chronione prawem zostało naruszone wyłącznie pośrednio, taka osoba nie ma statusu
pokrzywdzonego w danym postępowaniu dyscyplinarnym.

sygn. akt WO 164/17

ORZECZENIE
z dnia 8 marca 2018 r.

Wyższy Sąd Dyscyplinarny Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

w składzie:

Przewodniczący: SWSD Piotr Dragon

Sędziowie: SWSD Stanisław Chmielewski

SWSD Sławomir Bereza – sprawozdawca

Protokolant: Aneta Stefańska

przy udziale Zastępcy Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego radcy prawnego Sławomira Pilipca

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 marca 2018 r. sprawy radcy prawnego Ł. P.,

obwinionego o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 64 ust.1 ustawy o radcach prawnych
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1870) w zw. z art. 6, art. 26 ust. 1 i 2,

art. 28 ust. 1 i 2 oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (załącznik do Uchwały Nr 3/2014
Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r.),

na skutek odwołania Obwinionego oraz odwołania Ministra Sprawiedliwości od orzeczenia Okręgowego Sądu
Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie z dnia 18 października 2017 r. wydanego w sprawie
o sygn. akt D 1/17,

orzeka:

1. zmienia opis czyny przypisanego Obwinionemu, w ten sposób, że słowa „i nadal” zostają zastąpione słowami „do
dnia 18 października 2017 r.”;

2. zmienia kwalifikację popełnionego przez Obwinionego czynu w ten sposób, że uznaje go winnym popełnienia
przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 64 ust.1 ustawy o radcach prawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1870) w
związku z art. 6, art. 26 ust. 1 oraz art. 28 ust. 1 i 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (załącznik do Uchwały Nr 3/2014
Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r.),

3. zmienia punkt 1 zaskarżonego orzeczenia w zakresie kary i na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach
prawnych, wymierza obwinionemu radcy prawnemu Ł. P. karę pieniężną w wysokości 6000,00 zł (słownie złotych:
sześć tysięcy) płatną na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie;

4. utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie w pozostałym zakresie;

5. zasądza od obwinionego Ł. P. koszty postępowania odwoławczego przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym w
zryczałtowanej kwocie 1.200, zł (słownie złotych: jeden tysiąc dwieście) płatne na rzecz.



UZASADNIENIE
Na podstawie skargi złożonej przez Panią A. H., Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w K.
postanowieniem z dni 10 marca 2016 r., sygn. akt R.D. 4/16 wszczął dochodzenie w sprawie radcy prawnego Ł. P. w
związku z podejrzeniem popełnienia przez niego czynu stanowiącego przewinienie dyscyplinarne określone w art. 64
ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w związku z art. 1, art. 3, art. 6, art. 15, art. 16, art. 26 ust. 1, art.
28 ust. 1 i 2 oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 3/2014
Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. Podstawą faktyczną wszczęcia
dochodzenia było wskazanie w zawiadomieniu Pani A. H., iż radca prawny Ł. P. jako pełnomocnik jej byłej wspólniczki
K. L. reprezentował równocześnie w postępowaniu sądowym M. P. i K. P. jako wierzycieli  spółki cywilnej (...), K. L..
Ponadto, w chwili wytoczenia powództwa przeciwko A. H. i K. L., w sprawie w której działał radca prawny Ł. P. jako
pełnomocnik M. P. i K. P., tenże radca prawny Ł. P. jako pełnomocnik K. L. prowadził z A. H. oraz z jej pełnomocnikiem
negocjacje m.in. w zakresie wzajemnych rozliczeń wynikających z likwidacji spółki cywilnej, w tym sposobu spłaty
wierzycieli, podziału majątku i zobowiązań itp. Tym samym w chwili wytoczenia powództwa jako pełnomocnik M.
P. i K. P. przeciwko A. H. i K. L., radca prawny Ł. P. miał szczegółową wiedzę na temat działalności zlikwidowanej
spółki cywilnej, sytuacji majątkowej byłych wspólniczek i stanie ich zobowiązań oraz fakcie pozostawania przez nie
w konflikcie i sporze prawnym.

W oparciu o okoliczności ustalone w toku przeprowadzonego dochodzenia Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w Koszalinie
postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2016 r. (ogłoszonym Obwinionemu w dniu 24 listopada 2016 r.) przedstawił
radcy prawnemu Ł. P. zarzut popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, zaś wnioskiem o ukaranie z dnia 10 maja
2017 r. Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w Koszalinie skierował sprawę do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w
Koszalinie, zarzucając Obwinionemu, iż „od dnia 20 listopada 2015 r. i nadal w S., jako pełnomocnik K. L. w sporze
z A. H. o podział majątku i ustalenie spłaty zobowiązań po zlikwidowanej działalności gospodarczej  (...) s.c. A. H.,
K. L. reprezentuje równocześnie w postępowaniu sądowym M. P. i K. P. jako wierzycieli w sprawach przeciwko A.
H. i K. L..”, tj. popełnienia przewinienia dyscyplinarnego w art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z
równoczesnym naruszeniem art. 1, art. 3, art. 6, art. 15, art. 16, art. 26 ust. 1 i ust. 2, art. 28 ust. 1 i 2 oraz art. 29 ust. 1
pkt 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (załącznik do Uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców
Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r.).”

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie orzeczeniem z dnia 18 października
2017 r., sygn. akt D 1/17 uznał obwinionego radcę prawnego Ł. P. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, przy
czym w opisie kwalifikacji czynu uznał, iż obwiniony dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego z art. 64 ust. 1 ustawy o
radcach prawnych w związku z równoczesnym naruszeniem art. 6, art. 26 ust. 1 i ust. 2, art. 28 ust. 1 i 2 oraz art. 29 ust.
1 pkt 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (załącznik do Uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców
Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r.). Za powyższe przewinienie dyscyplinarne Okręgowy Sąd Dyscyplinarny na
podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy o radcach prawnych wymierzył Obwinionemu karę 6 miesięcy zawieszenia prawa
wykonywania zawodu radcy prawnego. Ponadto Obwiniony został obciążony kosztami postępowania w wysokości
1500 zł.

U podstaw ww. orzeczenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego legły poczynione na podstawie przeprowadzonego
postępowania dowodowego ustalenia, oparte przede wszystkim na dowodach z dokumentów oraz zeznań świadków,
zgodnie z którymi A. H. i K. L. prowadziły w ramach zawartej umowy  spółki cywilnej (...).

W związku z prowadzoną działalnością wspólniczki ww. spółki cywilnej dokonywały zakupu towarów m.in. u
prowadzanych wspólnie działalność gospodarczą braci M. P. i K. P.. Pomiędzy A. H. i K. L. doszło do konfliktu
skutkującego wypowiedzeniem w dniu 2 września 2015 r. umowy spółki cywilnej. W celu uregulowania spraw
związanych z likwidacja  spółki cywilnej (...) udzieliła pełnomocnictwa do reprezentowania jej radcy prawnemu
A. K., a następnie radcy prawnemu Ł. P.. Z kolei pełnomocnikiem Pani A. H. był radca prawny A. R.. W wyniku
prowadzonych rozmów zarysowała się możliwość ugodowego rozwiązania spółki cywilnej, co sprawiło, iż Pani K. L.
cofnęła pełnomocnictwo udzielone radcy prawnemu Ł. P.. Następnie, w dniu 20 listopada 2015 r. Panowie M. P. i K.



P. udzieli radcy prawnemu pełnomocnictwa do reprezentowania ich w sprawie przed sądem powszechnym przeciwko
K. L. i A. H. o zapłatę.

Obwiniony radca prawny Ł. P., będąc pełnomocnikiem M. P. i K. P., przyjął w dniu 30 listopada 2015 r. zlecenie od Pani
K. L. do prowadzenia jej sprawy w związku z pozwem jaki został przeciwko niej skierowany do sądu powszechnego
przez Panią A. H.. Obwiniony Ł. P. poinformował ustnie K. L., że jest jednocześnie pełnomocnikiem M. P. i K. P. jako
jej wierzyciela, co następnie zostało ujęte w aneksie do udzielonego zlecenia.

W związku z uzyskaniem na rzecz M. P. i K. P. tytułów wykonawczych, Obwiniony wszczął postępowanie egzekucyjne,
kierując swoje wnioski wyłącznie do majątku A. H.. Zaznaczyć przy tym należy, iż prowadzenie egzekucji w stosunku
do tylko jednego z dłużników był konsekwencją decyzji wierzyciela, Pana M. P., co wynika z jego z zeznań złożonych
w charakterze świadka. Motywem takiej decyzji była wiedza świadka, iż Pani A. H. posiada znacznie większy majątek,
w tym posiada ona wybudowany dom. Z zeznań ww. świadka nie wynika jednak, by Obwiniony poinformował go, w
tym na piśmie, że jest także pełnomocnikiem K. L. w sporze z A. H..

W tak ustalonym stanie faktycznym Okręgowy Sąd Dyscyplinarny  (...) w K. uznał, iż wyczerpuje on znamiona
przewinienia dyscyplinarnego opisanego w art. 6, art. 26 ust. 1 i ust. 2, art. 28 ust. 1 i 2 oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 Kodeksu
Etyki Radcy Prawnego.

Od powyższego orzeczenia odwołanie złożył zarówno Obwiniony, jak i Minister Sprawiedliwości, przy drugie ze
wskazanych odwołań zostało wniesione na niekorzyść Obwinionego.

Obwiniony zaskarżył orzeczenie w zakresie co do uznania go winnym dopuszczenia się przewinienia dyscyplinarnego
z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z równoczesnym naruszeniem art. 6, art. 26 ust. 1 i 2, art. 28
ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i w zakresie co do kary, podnosząc następujące zarzuty:

1. błąd w ustaleniach fatycznych, przyjętych za podstawę orzeczenia, mający wpływ na jego treść, przez ustalenie na
podstawie nieprawidłowej oceny materiału zgromadzonego w sprawie, że dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego
z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, w związku z art. 6 i art. 26 ust. 1 i 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego;

2. rażące naruszenie art. 28 ust. 1 i art. 29 Kodeksu Etyki radcy Prawnego polegające na błędnej wykładni pojęcia „w tej
samej sprawie lub sprawie z nią związanej” poprzez przyjęcie, że negocjacje w sprawie o podział majątku byłej spółki
cywilnej pomiędzy byłe wspólniczki A. H. i K. L. miały i mają wpływ na pokrycie ich zobowiązań wobec braci K. i M. P.;

3. rażącą niewspółmierność orzeczonej kary dyscyplinarnej w stosunku do stopnia społecznej szkodliwości czynu oraz
stopnia winy.

Podnosząc powyższe zarzuty Obwiniony wniósł o uznanie, iż nie jest winny dopuszczenia się przewinienia
dyscyplinarnego z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z równoczesnym naruszeniem art. 6, art. 26
ust. 1 i 2, art. 28 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Jednocześnie Obwiniony przyznał się
do zarzutu popełnienia deliktu dyscyplinarnego określonego w art. 28 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, co jego
uznaniu powinno skutkować w zakresie kary wymierzeniem mu kary dyscyplinarnej w postaci nagany.

W odwołaniu Minister Sprawiedliwości wskazał zaś na naruszenie art. 65 ust. 2b ustawy o radcach prawnych poprzez
nie orzeczenie zakazu wykonywania patronatu, co jest obligatoryjne w przypadku wymierzenia kary zawieszenia prawa
do wykonywania zawodu radcy prawnego.

Wyższy Sąd Dyscyplinarny zważył co następuje:

Odwołanie Obwinionego zasługuje na uwzględnienie w zakresie w jakim dotyczy części kwalifikacji prawnej
przypisanego Obwinionemu czynu, jak również w zakresie orzeczonej kary.



Na wstępie wskazać należy, iż Wyższy Sąd Dyscyplinarny podziela pogląd Obwinionego, iż Okręgowy Sąd
Dyscyplinarny bezzasadnie przyznał status pokrzywdzonego w sprawie niniejszej Pani A. H.. W wyniku popełnionego
przez Obwinionego czynu zostało naruszone bowiem dobro Pani K. L., a także Panów M. P. i K. P., gdyż to oni udzieli
pełnomocnictwa Obwinionemu, który w tym samym czasie reprezentował ich pomimo toczących się pomiędzy nimi
spraw sądowych. Szeroko rozumiany konflikt interesów, w jakim pozostawał Obwiniony nie obejmował natomiast
reprezentowania, prowadzenia spraw czy też udzielania porad prawnych Pani A. H.. Jej dobro chronione zostało więc
naruszone wyłącznie pośrednio, co było wynikiem łączących ją stosunków prawnych i wynikających z nich sporów, w
tym również sądowych z Panią K. L. oraz Panami M. P. i K. P.. Powyższa okoliczność jednak nie może mieć wpływu na
prawą ocenę ustalonego stanu faktycznego, w ramach którego doszło do popełnienia przewinienia dyscyplinarnego,
gdyż jego karalność nie jest uzależniona od skargi, czy też woli osoby pokrzywdzonej, zaś Rzecznik Odpowiedzialności
Dyscyplinarnej prowadzi postępowanie z urzędu.

Stan faktyczny sprawy niniejszej został co do zasady ustalony przez Okręgowy Sąd Dyscyplinarny w sposób
prawidłowy, co znalazło potwierdzenie w analizie i ocenie materiału dowodowego dokonanej przez Wyższy Sąd
Dyscyplinarny. Jednakże ocena prawna tak ustalonego stanu faktycznego, dokonana przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny
odbiega nieco od oceny sądu I instancji, co skutkowało zmianą zaskarżonego orzeczenia w zakresie kwalifikacji
prawnej czynu poprzez uznanie, iż nie wypełnia on znamion deliktów dyscyplinarnych określonych w art. 26 ust. 2 i
art. 29 ust. 1 pkt 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

W pierwszej kolejności należy jednak wskazać, iż Wyższy Sąd Dyscyplinarny dokonał zmiany opisu czynu przypisanego
Obwinionemu, mając na uwadze, iż czyn z tytułu popełnienia którego czyniony jest zarzut deliktu dyscyplinarnego
musi być określony m.in. co do czasu jego popełnienia. Wymogu takiego nie spełnia w zaskarżonym orzeczeniu
sformułowanie „i nadal”, które mogło być przyjęte na etapie wnoszenia przez Rzecznika Dyscyplinarnego wniosku
o ukaranie, ale już w orzeczeniu Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego powinno być skonkretyzowane najpóźniej na
dzień wydania orzeczenia, o ile oczywiście zarzucany czyn trwał do tego czasu. Czyn popełniany w dalszym okresie
może bowiem stanowić przedmiot odrębnego zarzutu, różniącego się od wcześniej postawionego jedynie czasem
popełnienia. Przyjęcie opisu jak w zaskarżonym orzeczeniu skutkowałoby bezkarnością potencjalnego obwinionego
po zakończeniu postępowania dyscyplinarnego pomimo dalszego popełniania przez niego czynu stanowiącego delikt
dyscyplinarny. Stąd też Wyższy Sąd Dyscyplinarny zmienił opis czynu przypisanego Obwinionemu zastępując słowa
„i nadal” datą 18 października 2015 r. jako dniem wydania orzeczenia przez Okręgowy Sąd Dyscyplinarny.

Przechodząc do oceny prawnej ustalonego stanu faktycznego zaznaczyć należy, iż Wyższy Sąd Dyscyplinarny uznał
zarzuty naruszenia art. 26 ust. 2 i art. 29 ust. 1 pkt 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego za uzasadnione, jednakże z innych
przyczyn niż wskazane w odwołaniu Obwinionego.

Zwrócić bowiem należy uwagę, iż delikt dyscyplinarny opisany w ww. art. 26 ust. 2 jako jedną z przesłanek wskazuje, by
okoliczności o których mowa w art. 26 ust. 1 ujawniły się „w czasie prowadzenia sprawy”. W związku z powyższym, nie
dokonując w tym miejscu analizy pojęcia „w tej samej sprawie lub w sprawie z nią związanej” wskazać należy, iż na tle
stanu faktycznego uzasadnione jest przyjęcie, iż Obwiniony przyjmując w dniu 20 listopada 2015 r. pełnomocnictwo
od Panów M. P. i K. P. już wówczas posiadał wiedzę, nabytą w związku z wcześniejszym reprezentowaniem Pani K. L. w
jej sprawie z udziałem Pani A. H., dotyczącą stanu majątkowego dłużniczek, w szczególności w zakresie obejmującym
majątek byłej spółki cywilnej. Wiedza dawała jego klientom jako wierzycielom byłych wspólniczek  spółki cywilnej
(...) nieuzasadnioną przewagę. Późniejsze, ponowne przyjęcie pełnomocnictwa od Pani K. L. i jej reprezentowanie w
sporze z A. H. mogło niewątpliwie zakres tej wiedzy poszerzyć, nie mniej jednak w okolicznościach sprawy niniejszej
należy przyjąć, iż wiedza ta istniała po stronie Obwinionego już w momencie przyjęcia pełnomocnictwa od Panów M.
P. i K. P. w dniu 20 listopada 2015 r. Tym samym brak przesłanki ujawnienia „w czasie prowadzenia sprawy” wiedzy
o sprawach innego klienta lub osób na rzecz których wykonywał czynności zawodowe prowadzi do uniewinnienia
Obwinionego w tym zakresie. Potwierdzeniem powyższego jest również opis czynu, którego początek jest określony
już na dzień 20 listopada 2015 r. W przypadku zaś ujawnienia się tych okoliczności dopiero w czasie prowadzenia
sprawy, to wówczas czyn przypisany Obwinionemu musiałby być umiejscowiony czasowo w okresie późniejszym.



Z kolei ww. art. 29 ust. 1 pkt 1 stanowi, iż radcy prawnemu nie wolno doradzać klientowi, którego interesy są sprzeczne
z interesami innego klienta w tej samej sprawie lub w sprawie z nią związanej. W związku z powyższym wskazać
należy, iż czyn przypisany Obwinionemu został popełniony w warunkach obejmujących działanie w charakterze
pełnomocnika. W ocenie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego okoliczność ta jest istotna z punktu widzenia kwalifikacji
prawnej czynu, gdyż delikt dyscyplinarny w takim przypadku został określony w art. 28 Kodeksu Etyki Radcy
Prawnego. Wzajemna relacja wskazanych wyżej deliktów określonych w art. 28 i art. 29 ust. 1 pkt 1 skłania do
uznania, iż to właśnie podstawa świadczenia pomocy prawnej (fakt udzielenia bądź nie udzielenia pełnomocnictwa
procesowego) stanowi okoliczność mającą wpływ na kwalifikację czynu. Popełnienie deliktu określonego w art. 29
ust. 1 pkt 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego będzie więc miało miejsce jedynie w przypadku, gdy świadczenie pomocy
prawej (doradzania) następowało bez stosunku pełnomocnictwa, a tym samym nie miało charakteru procesowego. W
przeciwnym wypadku należałoby uznać, iż popełnienie deliktu z art. 28 zawsze będzie jednocześnie stanowiło delikt
z art. 29 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, gdyż wykonywanie obowiązków pełnomocnika zawsze wiąże się z
doradztwem. To z kolei stałoby w sprzeczności z zasadą racjonalności ustanowionych uregulowań.

Wyższy Sąd Dyscyplinarny nie podziela natomiast zarzutów zawartych w odwołaniu Obwinionego prowadzących do
zakwestionowania kwalifikacji prawnej przypisanego mu czynu jako deliktu dyscyplinarnego określonego w art. 26
ust. 1 i art. 28 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Ubocznie przypomnieć w tym miejscu należy, iż Obwiniony
nie formułuje zarzutów co do uznania go winnym popełnienia deliktu dyscyplinarnego określonego w art. 28 ust. 2,
przyznając się w tym zakresie do popełnienia czynu.

Odnosząc się do zarzutu obejmującego błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, mający
wpływ na jego treść, poprzez ustalenie na podstawie nieprawidłowej oceny materiału zgromadzonego w sprawie, że
doszło do popełnienia przez Obwinionego przewinienia dyscyplinarnego o którym mowa w art. 26 ust. 1 Kodeksu Etyki
Radców Prawnych, wskazać należy, iż wiedzy Obwinionego, z tytułu posiadania której jego klienci w osobach M. P.
i K. P. mieli nieuzasadniona przewagę nie można wiązać wyłącznie z jego wiedzą o zamiarze sprzedaży wyposażenia
baru przez byłe wspólniczki  spółki cywilnej (...) na rzecz Pani E. S., a następnie o braku wyrażenia zgody na
powyższe przez A. H.. W ocenie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Obwiniony z racji reprezentowania Pani K. L.,
początkowo w rozmowach prowadzonych z byłą wspólniczką Panią A. H., a następnie w sporze sądowym pomiędzy
wspólniczkami nabył wiedzę o stanie majątkowym rozwiązanej spółki cywilnej w znacznie szerszym zakresie, nie
tylko w zakresie posiadanego majątku w postaci wyposażenia barów, ale także w zakresie istniejących zobowiązań i
możliwości ich spłaty przez byłe wspólniczki, co w części przekładało się również na wiedzę w zakresie dotyczącym ich
stanu majątkowego. Taka wiedza Obwinionego dawała Panom M. P. i K. P., niezależnie od ewentualnie uzyskiwanej
przez nich z innego źródła informacji o braku porozumienia pomiędzy wspólniczkami nieuzasadnioną przewagę, która
determinowała ich działania w ten sposób, iż już dwa dni po wypowiedzeniu pełnomocnictwa Obwinionemu przez
Panią K. L. udzielili mu pełnomocnictwa do reprezentowania ich w sprawach o zapłatę przeciwko Pani K. L. i Pani A.
H., co skutkowało wniesieniem pierwszego z pozwów już w dniu 25 listopada 2015 r.

Zarzut rażącego naruszenia art. 28 ust. 1 i art. 29 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, polegającego na błędnej wykładni
pojęcia „w tej samej sprawie lub sprawie z nią związanej” poprzez przyjęcie, że negocjacje w sprawie o podział
majątku byłej spółki cywilnej pomiędzy byłe wspólniczki A. H. i K. L. miały i mają wpływ na pokrycie ich zobowiązań
wobec braci K. i M. P. jest w ocenie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego bezzasadny. Oceny spraw jako powiązanych
należy dokonywać przez pryzmat zachodzących pomiędzy nimi związków: podmiotowego, przedmiotowego oraz
czasowego. W ustalonym stanie faktycznym sprawy niniejszej pomiędzy sprawami, w których Obwiniony występował
w charakterze pełnomocnika zachodzą relacje tego rodzaju, iż sprawy te powinny być uznane za związane w
rozumieniu art. 28 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Przede wszystkim w obu sprawach występują te same
osoby, tj. Pani A. H. i Pani K. L., przy czym ich pozycja procesowa w obu sprawach nie jest tożsama (w jednej są
wyłącznymi stronami postępowania, zaś w drugiej stanowią razem stronę pozwaną). Przedmiot obu spraw obejmuje
prawa majątkowe, które wynikają z prowadzonej przez nie wcześniej spółki cywilnej i braku porozumienia co do
sposobu likwidacji majątku wspólnego, a także rozliczenia pozostałych po działalności spółki zobowiązań. Z uwagi na
okoliczność, iż obie sprawy toczyły się równolegle, to nie powinno również ulegać wątpliwości istnienie pomiędzy nimi



związku czasowego. Powyższe okoliczności pozwalają uznać za właściwe przyjęcie przez Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
istnienia pomiędzy obu sprawami, w których Obwiniony występował jako pełnomocnik związku, o którym mowa w
art. 28 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

Mając na uwadze powyższe zmiany w zakresie kwalifikacji prawnej czynu prowadzące do uznania, iż Obwiniony
popełnił jedynie niektóre z zarzucanych mu deliktów dyscyplinarnych, a także okoliczności popełniania czynu Wyższy
Sąd Dyscyplinarny uznał za usprawiedliwiony zarzut rażącej niewspółmierności orzeczonej kary dyscyplinarnej
w stosunku do stopnia społecznej szkodliwości czynu oraz stopnia winy Obwinionego i postanowił zmienić
orzeczoną karę dyscyplinarną na karę finansową w wysokości 6000,00 zł, która w ocenie Sądu spełni wszystkie
wymagane funkcje. Wymierzając przedmiotową karę Wyższy Sąd Dyscyplinarny miał także na uwadze dotychczasową
niekaralność dyscyplinarną Obwinionego, a także okoliczność, iż bezpośrednio po orzeczeniu Sądu I instancji
wypowiedział on pełnomocnictwa, których przyjęcie rodziło u Obwinionego konflikt interesów i skutkowało
popełnieniem deliktu dyscyplinarnego, co należy potraktować jako wyraz pewnego rodzaju skruchy oraz pełniejszego
zrozumienia zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, co pozwala także na przyjęcie, iż w przyszłości Obwiniony
nie popełni tego rodzaju czynu.

Zmiana w zakresie orzeczonej kary z kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu radcy prawnego na karę pieniężną
skutkuje brakiem obligatoryjnego wymierzenia kary dodatkowej w postaci zakazu wykonywania patronatu. Tym
samym odwołanie Ministra Sprawiedliwości, wskazujące na naruszenie art. 65 ust. 2b ustawy o radcach prawnych,
choć w pełni uzasadnione na etapie jego złożenia, to jednak nie mogło zostać uwzględnione w zmienionym stanie
sprawy.

O kosztach postępowania przed Wyższym Sad Dyscyplinarny orzeczono stosownie do art. 706 ust. 2 ustawy o radcach
prawnych, obciążając nimi Obwinionego z uwagi na jego ukaranie w niniejszym postępowaniu dyscyplinarnym.
Wysokości kosztów postępowania określono na poziomie niewiele wyższym od stawki minimalnej określonej w
oparciu o § 1 ust. 1 pkt 2) w związku z § 1 ust. 2 Uchwały nr 86/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20
marca 2015 r. w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego.

Mając powyższe na uwadze Wyższy Sąd Dyscyplinarny orzekł jak w sentencji.


