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W ślad za wcześniejszą korespondencją uprzejmie informuję, że temat przedawnień
karalności w postępowaniach dyscyplinarnych był omawiany podczas posiedzenia Prezydium
Naczelnej Rady Adwokackiej, które odbyło się 20 sierpnia 2019 roku. Swoje stanowiska w
sprawie przedstawiali obecni na posiedzeniu adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny
Adwokatury oraz adw. Jacek Ziobrowski, Prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.
Pragnę wskazać, że nowy Regulamin

działania

rzeczników

dyscyplinarnych

i

zastępców rzeczników dyscyplinarnych oraz trybu i sposobu ich wyboru, przyjęty Uchwałą Nr
50/2018 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 24 listopada 2018 roku, wdrożył przede
wszystkim instrumenty, które kładą duży nacisk na wspieranie sprawności postępowań
dyscyplinarnych. Zawarte w Regulaminie rozwiązania wymuszają szybkie sposoby doręczeń
(poczta e-mail), co ma w zamiarze oszczędzić czas postępowania. W sprawach zagrożonych
przedawnieniem została wprowadzona instytucja sygnalizowania przedawnienia, także sądom
dyscyplinarnym Izb Adwokackich przez rzeczników dyscyplinarnych Izb Adwokackich. Na
aktach spraw dyscyplinarnych umieszcza się datę przedawnienia karalności zarzucanego
deliktu dyscyplinarnego. W przypadku trwania dochodzenia dyscyplinarnego powyżej 1 roku,
rzecznik dyscyplinarny Izby Adwokackiej obejmuje to postępowanie swoim bezpośrednim
nadzorem. Zobowiązano zastępców rzeczników dyscyplinarnych Izb do składania, nie
rzadziej niż co trzy miesiące, sprawozdań co do terminowości prowadzonych dochodzeń
dyscyplinarnych. Rzecznicy dyscyplinami Izb Adwokackich zobowiązani są, co najmniej dwa
1

razy w roku, do przeprowadzania narady ze swoimi zastępcami. Każde postępowanie toczące
się ponad 6 miesięcy wymaga wydania postanowienia o przedłużeniu dochodzenia, w
uzasadnieniu którego należy wskazać czynności, które mają być przeprowadzone oraz termin
ich przeprowadzenia.
Z informacji przedstawionych przez Prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
wynika, że średni czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy po jej wpływie do WSD to okres
zaledwie

3

miesięcy.

Prezydium

Naczelnej

Rady

Adwokackiej planuje

również

wprowadzenie dodatkowych instrumentów pozwalających na monitorowanie terminów spraw
na etapie postępowania przed izbowymi sądami dyscyplinarnymi.
Pragnę również zwrócić uprzejmą uwagę Pana Rzecznika na prawo korzystania przez
obwinionych adwokatów z możliwości

zaskarżania do Sądu Najwyższego orzeczeń

Wyższego Sądu Dyscyplinarnego uchylających orzeczenia Sądów Dyscyplinarnych. Ta
procedura jest możliwa z mocy znowelizowanego 25 kwietnia 2016 roku Kodeksu
postępowania karnego (art. 539a i następne). Przedstawiciele organów dyscyplinarnych
Adwokatury podnosili, że ta możliwość powoduje znaczące przedłużenie postępowania, które
może prowadzić do przedawnienia karalności.
Jestem przekonany, że podejmowane przez samorząd adwokacki działania - zarówno
ulepszanie istniejących procedur oraz wprowadzanie nowych instrumentów, jak również
szkolenia przeprowadzone dla rzeczników i sędziów dyscyplinarnych pozwolą na znaczące
zmniejszenie się liczby spraw, w których doszło do przedawnienia karalności.

Do wiadomości:
- adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury
- adw. Jacek Ziobrowski, Prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
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