Z. z dnia 21.06.2016 r.
Sygnatura akt Do 9/16
ORZECZENIE
Okręgowy
w składzie:

Sąd

Dyscyplinarny

Okręgowej

Izby

Radców

Przewodniczący
Członkowie

radca prawny J.S.
radca prawny W.P.
radca prawny E. S.

Protokolant

A.N.

Prawnych

w

Z.

w obecności Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego radcy prawnego B.P.W.
na posiedzeniu w dniu 21.06.2015 r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Z. przy ul. (...), po rozpoznaniu sprawy z wniosku Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego
radcy prawnego I. T. z dnia 18.04.2016 r. sygn. akt (...) o ukaranie przeciwko radcy prawnemu
G. S. złożonego na podstawie art. 68¹ ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst
jednolity z 2016 r., Dz. U. poz. 233 ze zmianami) obwinionej o to, że:
w dniu 23.05.2012r. w Sądzie Rejonowym w Z. na rozprawie (...)
w sprawie z wniosku R. S. o podział majątku wspólnego, będąc pouczoną
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zeznała nieprawdę na
okoliczność zawarcia w dniu 10.12.1995 r. umowy przekazania środków pieniężnych jako
udział własny na budowę domu „bliźniak”, podczas gdy umowa datowana na 10.12.1995
została sporządzona co najmniej w 2005 r., za który to czyn radca prawny G. S.została
skazana prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Z.VII Wydział Karny z dnia 20
stycznia 2015 r., sygn. akt(..), w którym to wyroku w pkt. 1 Sąd warunkowo umorzył wobec
G. S. postępowanie karne na okres jednego roku próby, a w pkt. 2 orzekł świadczenie
pieniężne w kwocie(...) na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej;
tj. o przewinienie dyscyplinarne polegające na postępowaniu sprzecznym z prawem oraz
godnością zawodu określone w art. 64 ust 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 233 t.j.) oraz art. 6 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego
wprowadzonego uchwałą Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych
z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Kodeksu Etyki Radcy
Prawnego,

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny:
1. uznaje obwinioną radcę prawnego G. S.za winną tego, że w dniu 23.05.2012r. w Sądzie
Rejonowym w Z. na rozprawie(...) w sprawie z wniosku R. S. o podział majątku
wspólnego, będąc pouczoną o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
zeznała nieprawdę na okoliczność zawarcia w dniu 10.12.1995 r. umowy przekazania
środkó2.w pieniężnych jako udział własny na budowę domu „bliźniak”, podczas gdy
umowa datowana na 10.12.1995 r. została sporządzona co najmniej w 2005 r.

i na podstawie art. 65 ust. 1 pkt. 4 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r.,
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 233) wymierza obwinionej radcy prawnemu G. S.
karę zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego na czas sześciu
miesięcy;
3. na podstawie art. 65 ust. 2b ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r., (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 233) orzeka zakaz wykonywania patronatu na czas dwóch
lat;
4. na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 233) obciąża w całości obwinioną radcę prawnego G.
S.kosztami postępowania dyscyplinarnego w kwocie ( ...) i nakazuje ściągnąć należną
sumę na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Z..

Członek
(…)

Przewodniczący
(…)

Członek
(...)

Pouczenie:
Od niniejszego orzeczenia przysługuje stronom oraz Ministrowi Sprawiedliwości odwołanie do Wyższego Sądu
Dyscyplinarnego za pośrednictwem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Z. w
terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

