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ORZECZENIE
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
Okręgowej Izby Radców Prawnych (...) W.
z dnia 24 marca 2021 r.
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych (...) W. w składzie:
Przewodniczący: sędzia (...) r. pr. A. J.,
Sędziowie: sędzia (...) r. pr. K. J.,
(sprawozdawca),
sędzia (...) r. pr. W. Z.,
Protokolant: aplikant radcowski J. G.
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 marca 2021 roku sprawy radcy prawnego M. Z. PESEL: (...) obwinionego
o to, że:
w okresie od 09.2019 roku do przynajmniej 03.2020 roku reprezentował jako pełnomocnik w postępowaniu
egzekucyjnym prowadzonym przed Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym (...) T. K. (pl. (...), (...)-(...) W.)
(...) przeciwne strony postępowania tj. dłużniczkę (Z. G.) oraz wierzycielkę (A. G.), co stanowi postępowanie sprzeczne
z zasadami etyki polegające na naruszeniu postanowień art. 28 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (ustalonego
Uchwałą nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie
Kodeksu Etyki Radcy Prawnego) dalej jako (...) w zw. Z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
(Dz. U. z 2020 r. poz.75).
ORZEKA
1.
uznaje radcę prawnego M. Z., PESEL: (...), winnym tego, że : w okresie od 09.2019 roku do przynajmniej 03.2020 roku
reprezentował jako pełnomocnik w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przed Komornikiem Sądowym przy
Sądzie Rejonowym dla (...) T. K. (pl. (...), (...)-(...) W.) (...) przeciwne strony postępowania tj. dłużniczkę (Z. G.) oraz
wierzycielkę (A. G.), co stanowi postępowanie sprzeczne z zasadami etyki polegające na naruszeniu postanowień art.
28 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (ustalonego Uchwałą nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców
Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego) dalej jako (...) w zw. z art. 64 ust. 1
ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz.75). i za to na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 1 w
zw. z art. 70 3 w zw. z art. 74 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 75.)
w zw. z art. 343 § 6 k.p.k. wymierza obwinionemu karę upomnienia,
2.
na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 75.)
zryczałtowanymi kosztami postępowania w kwocie 1.800,00 złotych (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych) obciąża
radcę prawnego M. Z. na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych (...) W..
S (...)

W. Z. A. K. C.-J.

