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ORZECZENIE
OKRĘGOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO

OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH (...)  (...)

z dnia 20 lutego 2019 r.

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych (...) W. w składzie:

Przewodniczący: r. pr. A. M.

Sędziowie: r. pr. E. Z. (sprawozdawca)

r. pr. W. G.

Protokolant: r.pr. K. J.

Przy udziale Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego: r. pr. B. J.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20.02.2019 r. sprawy radcy prawnego J. J. obwinionej o to, że w okresie od maja
2010r. do marca 2013r. w L., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, będąc
pracownikiem  Kancelarii (...) i Radców Prawnych na stanowisku dyrektora ds. prawnych, podrabiała podpisy radcy
prawnego Z. K., przy czym:

1.

w czerwcu 2010r. w L. podrobiła podpis radcy prawnego Z. K. na przedsądowym wezwaniu do zapłaty z dnia 10 czerwca
2010r. skierowanym do M. H.

2.

w czerwcu 2012r. w L. podrobiła podpis radcy prawnego Z. K. w pozwie o zapłatę z dnia 22.06.2010r. w sprawie z
powództwa L. S.-N.-und O. in der B. (...). przeciwko M. H., skierowanym do Sądu Rejonowego w (...), sygn. akt I C (...)

3.

(...) wrześniu 2012r. w L. podrobiła podpis radcy prawnego Z. K. na piśmie procesowym pełnomocnika powoda z dnia
5 września 2012r. w sprawie z powództwa L. S.-N.-und O. in der B. (...). przeciwko M. H., toczącej się przed Sądem
Rejonowym w (...), sygn. akt I C (...)

4.

w dniu 5 września 2012r. w L. podrobiła podpis radcy prawnego Z. K. na pełnomocnictwie substytucyjnym
udzielającym substytucji radcy prawnemu T. S. w sprawie z powództwa L. S.-N.-und O. in der B. (...). przeciwko M.
H., toczącej się przed Sądem Rejonowym w (...), sygn. akt I C (...)

5.

(...) wrześniu 2012r. w L. podrobiła podpis radcy prawnego Z. K. na wniosku z dnia 18 września 2012r. o doręczenie
kserokopii protokołu posiedzenia sądu z dnia 13.09.2012r. w sprawie z powództwa L. S.-N.-und O. in der B. (...).
przeciwko M. H., toczącej się przed Sądem Rejonowym w (...), sygn. akt I C (...)



tj. naruszenie przepisu art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6.07.1982r. o radcach prawnych (t.j.: Dz. U. z 2018 poz. 2115) w
zw. z art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8/ (...) Prezydium Krajowej
Rady Radców Prawnych z dnia 28.12.2010r. oraz w zw. z art. 270§1 kodeksu karnego i w zw. z art. 12 kodeksu karnego
na skutek wniosku obwinionej o dobrowolne poddanie się karze na podstawie art. 387 kpk

ORZEKA

I.

Obwinioną r. pr. J. J. uznaje za winną popełnienia czynów opisanych w punktach od 1 do 5 powyżej opisanych tj.
naruszenia przepisu art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6.07.1982r. o radcach prawnych (t.j.: Dz. U. z 2018 poz. 2115) w zw. z
art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8/ (...) Prezydium Krajowej Rady
Radców Prawnych z dnia 28.12.2010r. oraz w zw. z art. 270§1 kodeksu karnego i w zw. z art. 12 kodeksu karnego i za
te czyny na podstawie art.65 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych wymierza karę zawieszenia
prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego na okres 3 miesięcy oraz na podstawie art. 65 ust 2b ustawy z dnia 6
lipca 1982 r. o radcach prawnych orzeka dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na okres 2 lat.

II.

Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych obciąża obwinioną r. pr. J. J.
zryczałtowanymi kosztami postępowania przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym w kwocie 1.000,00 zł (słowie:
jeden tysiąc złotych ) na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych (...) W..


