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INFORMACJA PRASOWA

Radca prawny oskarżony o płatną protekcje i oszustwa na szkodę klientów

Prokuratura

Rejonowa

Łódź

–

Górna

skierowała

akt oskarżenia przeciwko 53 – letniemu radcy prawnemu, prowadzącemu
kancelarię w jednym z miast województwa łódzkiego, zarzucając mu
przestępstwa płatnej protekcji oraz oszustwa i jego usiłowania na łączną kwotę 35
tys. złotych. Zarzuty dotyczą okresu sierpień 2012 – grudzień 2015.
Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 8.
Jak wynika z dokonanych ustaleń, oskarżony powołując się na wpływy
w

kancelariach komorniczych oraz u sędziów przyjmował od klientów swoich

kancelarii pieniądze, które miał rzekomo wręczać jako korzyści za załatwianie
odroczenia licytacji, bądź niedopuszczenia do sprzedaży zajętych na poczet
zobowiązań, nieruchomości.
Pierwszy z pokrzywdzonych zgłosił się do kancelarii radcowskiej w 2011 roku,
w związku z prowadzonymi przeciwko niemu i jego żonie, postępowaniami
egzekucyjnymi. Rok wcześniej, komornik zajął w związku z postępowaniem
egzekucyjnym nieruchomość stanowiącą własność dłużników. W listopadzie 2012
roku odbyła się jej pierwsza licytacja. Nie doszło wówczas do sprzedaży, ze względu
na brak chętnych. Kolejna licytacja została wyznaczona na luty 2013 roku i wówczas
to nieruchomość została sprzedana. Z relacji pokrzywdzonych wynika, że radca
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prawny zapewniał ich, iż nie dojdzie do licytacji, gdyż jest w stanie załatwić
odroczenie, bądź odrzucenie sprzedaży nieruchomości. Twierdził jednak, że będzie to
się łączyło z koniecznością wręczenia pieniędzy komornikowi i sędziemu. Zachęceni
przez oskarżonego pokrzywdzeni przekazali kwotę 10 tys. złotych. Kiedy okazało się,
że zapewnienia nie zostały zrealizowane i nieruchomość sprzedana, pełnomocnik miał
stwierdzić, że było to konsekwencją tego, że nie otrzymał całej żądanej sumy,
a jedynie 10 tys. złotych.
Do

licytacji

kolejnej

nieruchomości

tych

pokrzywdzonych

doszło

w listopadzie 2015 roku. Nie została jednak sprzedana ze względu na brak
zainteresowanych. Przed terminem licytacji, oskarżony podobnie deklarował
możliwości załatwienia sprawy za korzyść w kwocie 10 tys. złotych. Pokrzywdzony
jednakże stwierdził, że pieniądze te przekaże dopiero po pozytywnym załatwieniu
sprawy. Ostatecznie kwota ta nie trafiła do 53 - latka, a pokrzywdzony złożył
zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.
Kolejna

pokrzywdzona

to

właścicielka

mieszkania,

z

którego

także

prowadzona była egzekucja komornicza. Była zainteresowana, aby jak najdłużej
przesunięta została w czasie sprzedaż nieruchomości. Dlatego też, zgłosiła się do
kancelarii oskarżonego, prosząc go o podjęcie negocjacji z wierzycielem.
W październiku 2014 roku, radca prawny zaproponował jej pośrednictwo
w załatwieniu odstąpienia od licytacji w zamian za korzyść w kwocie 5 tys. złotych.
Łącznie pokrzywdzona przekazała oskarżonemu 15 tys. złotych. Mimo zapewnień co
do rzekomo posiadanych możliwości, w grudniu 2015 roku na drugiej licytacji,
mieszkanie zostało sprzedane. Działający jako pełnomocnik radca wniósł zażalenie na
przybicie nieruchomości. Nie zostało ono jednakże uwzględnione.
W śledztwie oskarżony nie przyznał się do zarzutów i złożył wyjaśnienia
sprzeczne ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Z dokonanych ustaleń
jednoznacznie wynika, że wprowadzał swoich klientów w błąd, co do możliwości
załatwienia spraw w sposób sprzeczny z prawem, doprowadzając tym ich samym do
niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Jakimkolwiek kontaktom nieformalnym
z oskarżonym zaprzeczyli przesłuchani komornicy i sędzia. Ich wersja znajduje
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jednoznaczne potwierdzenie w zebranych dowodach, a zwłaszcza z ustaleń co do
przebiegu egzekucji z zabezpieczonych nieruchomości.
Prokurator zastosował wobec radcy zawieszenie w wykonywaniu zawodu i na
jego majątku zabezpieczył obowiązek naprawienia szkody na rzecz oszukanych osób.
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