
O r z e c z e n i e , z dnia 21 lutego 2017 roku, sygn. akt D 76/IX/2016 

Orzeczenie prawomocne  

 

Przewodniczący:  r. pr. Lesław Senderecki    

Sędzia:  r. pr. Barbara Konarzewska     

Sędzia:  r. pr. Marcin Badura     

Protokolant:            Agnieszka Baranowska 

 

przy udziale Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w K. r. pr. (…) po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 

lutego 2017 roku sprawy przeciwko radcy prawnemu K.    

 

o b w i n i o n e m u   o   t o,  ż e 

 

W dniu 4 stycznia 2016 roku w (…) zamieścił na swoim profilu portalu społecznościowego „(…)”, na 

którym przedstawił się jako Dyrektor Oddziału w Kancelarii (…) i radca prawny w Kancelarii Radcy 

Prawnego „(…)”, swoje opinie dotyczące Prezydenta Rzeczpospolitej i Ministra Sprawiedliwości 

używając przy tym słów wulgarnych i obrażające wyżej wymienione osoby    

tj. popełnienia przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 64 ust. 1 Ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. 

o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 233) w związku z art. 11 ust. 1 i 2 Kodeksu Etyki Radcy 

Prawnego; 

o r z e k a,   c o   n a s t ę p u j e: 

 

1. Uniewinnia radcę prawnego K. od zarzucanego mu czynu, a to że w dniu 4 stycznia 2016 roku w (…) 

zamieścił na swoim profilu portalu społecznościowego „(…)”, na którym przedstawił się jako 

Dyrektor Oddziału w Kancelarii (…) i radca prawny w Kancelarii Radcy Prawnego „(…)”, swoje 

opinie dotyczące Prezydenta Rzeczpospolitej i Ministra Sprawiedliwości używając przy tym słów 

wulgarnych i obrażające wyżej wymienione osoby.    

2. Koszty niniejszego postępowania ponosi Okręgowa Izba Radców Prawnych w K. 

 

uzasadnienie  

 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny rozpatrywał wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego z dnia 23.05.2016 r. w 

którym zarzucił obwinionemu radcy prawnemu K. popełnienie przewinienia dyscyplinarnego z art. 64 

ust.1 ustawy o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 233) w związku z art. 11 ust.1 i 2 Kodeksu Etyki 

Radcy Prawnego.  

 

Przewinienie to wyrażało się na zamieszczeniu w dniu 04.01.21016 r. na profilu internetowym „(…)” 

swoich opinii dotyczących Prezydenta Rzeczypospolitej i Ministra Sprawiedliwości , używając przy tym 

słów wulgarnych i obrażających wyżej wymienione osoby. 

Na stronie tej obwiniony przedstawiał się jako radca prawny w Kancelarii Radcy Prawnego „(…)” w 

(…). 

 

Równolegle z postępowaniem dyscyplinarnym prowadzone było postępowanie karne przez Prokuraturę 

Rejonową w (…) na skutek zawiadomienia (…).  

 

Śledztwo prowadzone pod Sygn. akt: (…) zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawcy czynów 

znieważenia Prezydenta RP i Ministra Sprawiedliwości.  

Postanowienie o umorzeniu śledztwa uprawomocniło się, albowiem nie zostało zaskarżone ani przez 

Prezydenta RP ani przez Ministra Sprawiedliwości. 

 

Prowadząc postępowanie dowodowe wzięto pod uwagę materiał dowodowy zebrany przez Rzecznika w 

toku postępowania przygotowawczego oraz pismo Prokuratury Rejonowej w (…) z dnia 15.12.2016 r. 

 



Badając sprawę Sąd Dyscyplinarny nie uznał zasadności zarzutów Rzecznika.  

 

W ocenie Sądu obwinionemu nie można przypisać przewinienia dyscyplinarnego, albowiem brak jest 

dowodów na okoliczność osobistego udziału obwinionego w zamieszczeniu przedmiotowych wpisów na 

portalu internetowym.  

 

W sytuacji gdy państwowe organy ścigania przestępstw nie ujawniły wiarygodnych dowodów 

popełnienia czynu zabronionego, to tym bardziej Rzecznik Dyscyplinarny i Sąd Dyscyplinarny nie miały 

takich możliwości.  

 

Natomiast zasada domniemania niewinności zobowiązywała Sąd Okręgowy do przyjęcia wersji 

obwinionego, który nie przyznał się do winy i zaprzeczał popełnieniu przypisywanych mu czynów. 

 

Kosztami postępowania obciążono Okręgową Izbę Radców Prawnych w K. 

 

Od tegoż orzeczenia przysługuje odwołanie do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w W. w terminie 14 dni 

od otrzymania orzeczenia z uzasadnieniem, za pośrednictwem tutejszego Okręgowego Sądu 

Dyscyplinarnego.  

 

 


