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ORZECZENIE
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

Okręgowej Izby Radców Prawnych (...) W.

z dnia 29 lipca 2020 r.

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

Przewodniczący: sędzia  (...) r. pr. W. L.

Sędziowie: sędzia  (...) r. pr. J. G. (1) ( sprawozdawca)

sędzia  (...) r. pr. A. D. (1)

Protokolant: aplikant radcowski J. G. (2)

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 lipca 2020 roku sprawy radcy prawnego T. J., PESEL (...), nr wpisu (...),
obwinionego (...) wniosku o ukaranie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego  (...) (...) W. A. D. (2) z dnia 22 stycznia
2020 r., sygn. akt R.D. 55/18, o to, że w okresie od 1 stycznia 2018 roku do sierpnia 2019 roku w I., w rejonie  (...),
uchylał się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego orzeczonego co do wysokości wyrokiem Sądu Okręgowego
(...) (...) z dnia 10 maja 2011 roku, sygn. akt (...), na rzecz małoletniego M. J. w kwocie po 1.300 zł miesięcznie, tj.
popełnienia przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 11 ust. 1 i ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw.
z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t. j.: Dz.U.2020.75 z dnia 2020.01.16), poprzez
zachowanie niezgodne z zasadami etyki radcy prawnego

na skutek wniosku obwinionego o dobrowolne poddanie się karze upomnienia w zakresie przedstawionego

obwinionemu zarzutu, na podstawie art. 387 k.p.k. w zw. z art. 741 pkt 1 ustawy o radcach prawnych

O R Z E K A

1.

Uznaje radcę prawnego T. J., PESEL (...), numer wpisu (...), za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, który
kwalifikuje jako przewinienie dyscyplinarne z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 75) w zw. z art. 11 ust. 1 i 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do Uchwały nr 3/2014
Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy

Prawnego i za to na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 70 3 ustawy o radcach prawnych wymierza obwinionemu
karę upomnienia.

2.

Na podstawie art. 706 ust. 2 zd. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych zryczałtowanymi kosztami
postępowania w kwocie 2.000,00 (słownie: dwa tysiące) złotych obciąża obwinionego radcę prawnego T. J. na rzecz
Okręgowej Izby Radców Prawnych (...) W..


