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1. WIZYTA CZŁONKA IZBY USTAWODAWCZEJ W HAITI

W dniu 1 września br. złoeyl wizytę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 
adwokat Alphonse H. L a h e n s ,  członek Izby Ustawodawczej w Haiti, bawiący 
w Warszawie w związku z 48 Konferencją Unii Międzyparlamentarnej.

Egzotyczinego gościa podejmował Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. 
Stanisław Janczewski, w obecności członków Komisji Współpracy K ulturalnej 
z Zagranicą, adwokatów Falkiewicza i Nagórskiego.

2. WIZYTA ADWOKATÓW WARSZAWSKICH W BUDAPESZCIE

W drugiej połowie września br. bawiła na Węgrzech ośmioosobowa grupa adwo
katów warszawskich z wicedziekanem Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Z. 
Kropiwnickim na czele. Koledzy zwiedzili Budapeszt, średniowieczne miasto Eger 
oraz okolice „węgierskiego morza”, czyli Balatonu. W czasie pobytu w Budape
szcie umożliwiono gościom zapoznanie się z życiem prawników węgierskich, w 
szczególności budapeszteńskich adwokatów. Oto garść spostrzeżeń zanotowanych 
przez uczestników.

U s t r ó j  a d w o k a t u r y .  Został on uregulowany dekretem nr 12 z 1958 r. 
Adwokaci wykonują swój zawód w zespołach adwokackich (według nomenklatury 
polskiej), które m ają charakter dobrowolnych zrzeszeń. Na czele zespołu stoi kie
rownik wybierany przez walne zebranie członków zespołu. Zespoły nie są nazbyt 
wielkie i z zasady liczą nie więcej niż 16 osób. Zarobki uzależnione są od wpły
wów na konto. Nie ma oczywiście w tych w arunkach mowy o jakiejś stałej 
pensji. Kto więcej pracuje i ma więcej spraw, ten uzyskuje większe zarobki. Na 
prowincji też są zespoły. W mniejszych ośrodkach skupiających małą liczbę adwo
katów zorganizowano filie zespołów.

Ogół adwokatów zrzeszony jest w izbach. Organami izby są: a) walne zgroma
dzenie, b) rada adwokacka, c) komisja rewizyjna. Rada Adwokacka składa się 
z przewodniczącego (nosi on tytuł prezydenta), zastępców, sekretarza (w Budape
szcie jest jeden sekretarz generalny oraz dwóch sekretarzy), rzecznika dyscypli
narnego oraz zwykłych członków, których liczba — w zależności od wielkości izby 
— wynosi od czterech do szesnastu. Organy adwokatury wybierane są na okres 
trzyletni. Rada Adwokacka wykonuje następujące zadania: a) zarządza in tere
sami iziby, b) kontroluje pracę zawodową adwokatów, c) opiekuje się zespołami 
adwokackimi, d) decyduje o wpisie na listę adwokatów i aplikantów adwokac
kich, e) organizuje komisje dyscyplinarne składające się z członków wybranych 
przez walne zgromadzenie izby, i) zajmuje się szkoleniem aplikantów.

Zupełnie inaczej zorganizowana jest Ogólnokrajowa Rada Adwokacka (odpo
wiednik naszej Naczelnej Rady Adwokackiej). Składa się ona z przewodniczących 
rad adwokackich oraz z delegatów wszystkich izb, którzy są wybierani na w al
nych zgromadzeniach. Ogólnokrajowa Rada Adwokacka pełni jedynie rolę opinio- 
dawazą i doradczą przy Ministrze Sprawiedliwości Ponadto rozpoznaje — jako 
druga instancja — niektóre sprawy dyscyplinarne.
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A p l i k a c j a .  Aplikantem może zostać obywaitel węgierski legitymujący się 
ukończonymi studiami prawniczymi oraiz nienaganną opinią. Aplikacja odbywa się 
zasadniczo w zespołach adwokackich, lecz za zgodą M inistra Sprawiedliwości może 
być dozwolona (wyjątkowo) u adwokata wykonującego zawód indywidualnie. Na 
terenie Budapeszitu jest w tej chwili 80 aplikantów (w tym połowa — kobiety). 
Przeciętna wieku aplikantów — od 20 do 30 lat.

Praca aplikanta jest wynagradzana. W pierwszym roku aplikacji wynagrodzenie 
wynosi miesięcznie 1 200 forintów, w drugim — 1 500.

Po dwóch latach aplikacji oraz po zaliczeniu ćwiozeń seminaryjnych aplikant 
może ubiegać się o wpis na listę adwokacką. Od przyszłego roku wprowadza się 
egzamin adwokacki, który będzie obiektywnym sprawdzianem, czy kandydat na 
adwokata opanował należycie wiedzę zawodową adwokata.

Z a r o b k i .  Dane dotyczące tej kwestii nie mogą być ścisłe, gdyż w praktyce 
istnieje dość duża rozpiętość między zarobkami poszczególnych adwokatów. Można 
jednak przyjąć, że przeciętna statystyczna w  Budapesizcie wynosi miesięcznie 
od 2 000 do 4 000 forintów. Uzupełnijmy te daine wyjaśnieniem, że zdolność 
nabywcza forinta jest o 5C°'0 większa niż naszego złotego. Dodajmy także, że 
adwokat korzysta z bezpłatnej pomocy lekarskiej na wypadek choroby i że po 
ukończeniu 60 lat życia oraz określonego stażu adwokackiego ma prawo do renty 
starczej, wynoszącej miesięcznie 800 forintów. Renta płacona jest ze Skarbu 
Państwa. Wszyscy adwokaci płacą na rzecz tego funduszu emerytalnego miesię
czne składki wynoszące 7°0 zarobków.

Na ogół można powiedzieć, że adwokatom powodzi się nieźle, choć nie zara
biają tyle co lekarze czy artyści. W Budapeszcie około 30 adwokatów ma własne 
samochody (adwokaci karnicy). Dla pełnej ilustracji dodajmy, że w Budapeszcie 
jest 830 adwokatów (miasto dwumilionowe).

W arunki lokalowe zespołów węgierskich nie są nadzwyczajne. Nie odbiegają 
one od polskich.

C e c h y  o s o b i s t e .  Węgrzy słyną ze swej wielkiej grzeczności i gościn
ności. Forma przyjęcia adwokatów warszawskich daleko jednak przekroczyła ramy 
zwykłej gościnności. To było coś więcej. Serdeczność była tak wielka i  tak  szczera, 
że odnosiło się wrażenie, iż jesteśmy w najbliższej rodzinie. Atmosfera taka pa
nowała niepodzielnie przez cały czas, poczynając od miłego powitania nas na lotni
sku przez dziekana Martena Póstenyi aż do ostatniego bankietu pożegnalnego, na 
którym nie brakło naw et. . .  łez wzruszenia. Równie serdecznie zostali przyjęci 
adwokaci warszawscy przez Wiceministra Sprawiedliwości prof. Récsei.

3. Z ŻYCIA IZB ADWOKACKICH

I z b a  k a t o w i c k a

1. Rada Adwokacka w Katowicach na posiedzeniu w dniu 5.9.1959 r. zajęła 
się m.i. sprawą urlopów aplikantów adwokackich i ustaliła, że aplikantom adwo
kackim udziela urlopu dziekan Rady po złożeniu wniosku przez zainteresowanego 
aplikanta i po odpowiednim oświadczeniu kierownika zespołu.

2. Zespół Adwokacki w B. domagał się w yjaśnienia od Rady Adwokackiej w 
Katowicach, ozy adwokat-radca prawny może wystąpić jako obrońca w sprawie 
o kradzież na szkodę zakładu pracy, jeżeli jest radcą prawnym w Zjednoczeniu, 
któremu podlega dany zakład pracy.


