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Jednocześnie Prezes Sądu W ojewódzkiego dla m iasta st. W arszawy podał da
wiadom ości Rady, że sprawy KP nie zakończone do 31.XII.1959 r. w poszczegól
nych w ydziałach karnych sądów pow iatow ych dla m. st. W arszawy i W arszawy-Pragi pozostają w tych wydziałach.

3.

SPADKI W ZWIĄZKU RADZIECKIM

M inisterstwo Spraw Zagranicznych nadesłało pism o z dnia 15.XII.1959 r.
Nr K. V. 317/Og/13 treści następującej:
„Do M inisterstw a Spraw Zagranicznych oraz do Urzędów Konsularnych PRL
w Związku Radzieckim zwracają się często adwokaci ze sprawam i spadków, do
których prawa spadkobierców uległy przedawnieniu. W związku z tym M ini
sterstw o w yjaśnia, że w edług ustaw odaw stw a radzieckiego prawo spadkobierców
do przyjęcia spadków po obywatelach radzieckich przedawnia się z upływem
6 m iesięcy od daty zgonu spadkodawców. W przypadku zgonu na terenie Związku
Radzieckiego obywatela polskiego, prawo spadkobierców polskich do przyjęcia
pozostawionych przez zm arłego nieruchom ości spadkowych przedawnia się w tym
sam ym terminie, z tą jednakże różnicą, że bieg terminu liczy się od dnia zaw ia
domienia konsula polskiego o śm ierci spadkodawcy (art. 42 pkt 2 w związku
z art. 46 pkt 3 um owy polsko-radzieckiej o pomocy prawnej i stosunkach praw 
nych w sprawach cyw ilnych, rodzinnych i karnych ■
—■ Dz. U. z 1958 r. Nr 32,
poz. 147). Dla uniknięcia zbytecznych zgłoszeń przedawnionych roszczeń spadko
w ych oraz celem zapobieżenia przedawnieniu tego rodzaju roszczeń bieżących
M inisterstw o sugeruje, aby Naczelna Rada Adwokacka odpowiednio poinform o
w ała podległe jej okręgowe rady adwokackie”.

4.

Z ŻYCIA IZB ADWOKACKICH
Izba k a to w ic k a

1.
Rada Adwokacka w Katowicach ma poważne trudności z rozstrzygnięciem
podań kandydatów na aplikantów adwokackich, zwłaszcza wobec faktu, że na
trzy w olne etaty zgłosiło się 23 kandydatów.
W yniki egzaminu konkursowego w ykazały, że b. w ielu kandydatów w ykazuje
dobry poziom przygotowania prawniczego oraz w iedzy hum anistycznej. N iektó
rzy z nich od paru lat starają się usilnie o uzyskanie w pisu na listę aplikantów
adwokackich.
Problemam i spornymi dyskutow anym i wśród członków Rady Adwokackiej są
głów nie dw ie sprawy:
a) uzależnienie w pisów w yłącznie od osiągniętych w yników przy egzaminie*
b) liczba etatów aplikanckich ustalona przez Radę Adwokacką w związku
z obowiązującym i przepisam i (art. 81 u-o u.a.).
Część członków Rady Adwokackiej zajm uje stanowisko, że logiczną konse
kwencją wprowadzenia egzam inów konkursowych powinno być uzależnienie w p i
su od w yników egzaminu, inni członkowie w ypow iadają się za rozważeniem cało
kształtu okoliczności przem awiających za kandydatem lub przeciw. .

