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Skoro więc brak jest przepisu szczególnego, który by dla roszczeń rad adwo
kackich z tytułu kosztów postępowania dyscyplinarnego ustalał szczególny termin
przedawnienia, to należy stosować przepis art. 118 k.c., a więc przedawnienie ogólne
10-letnie.
Jeśli zaś chodzi o czynności, które przerywają bieg przedawnienia, to kwestię
tę wyjaśnia szczegółowo art. 123 ust. 1 i 2 k.c.

2. Z pobytu delegacji adwokatury polskiej na Węgrzech
Dziekan Rady Adwokackiej w Budapeszcie (Budapesti t}gyvódi Kamara) za
prosił przedstawicieli adwokatury polskiej na doroczne zebranie Izby Adwokackiej
w dniu 7 czerwca 1969 roku. Zaproszenie zostało przyjęte i na Węgry wyjechała
delegacja w składzie: jako przewodniczący — adw. Witold Dąbrowski, skarbnik
NRA, a jako członkowie delegacji — adw. Józef Boroda, sekretarz POP PZPR
z Warszawy, adw. Jerzy Rak, dziekan Rady Adwokackiej w Kielcach, i adw. Zenon
Weinert, dziekan Rady Adwokackiej w Szczecinie.
Na lotnisku w Warszawie żegnali odjeżdżających: Prezes NRA adw. dr. S. God
lewski i Wiceprezes adw. Z. Krzemiński. W Budapeszcie przywitał przyjeżdżają
cych dziekan Rady Adwokackiej dr Gargyan Tibor w otoczeniu licznych adwoka
tów węgierskich.
Pobyt naszej delegacji na Węgrzech trwał siedem dni.
Przybyły tam też delegacje z następujących krajów: Anglii, Bułgarii, Danii,
Francji, Gruzińskiej SRR, Italii, Jugosławii, Niemiec (NRD), Polski i RSFiRR.
W dniu 6 czerwca 1969 r. w lokalu Rady Adwokackiej w Budapeszcie odbyło
się przywitanie delegacji zagranicznych przez dziekana dra Gargyana i zapoznaw
cze zebranie towarzyskie gości zagranicznych z kolegami węgierskimi.
W tym samym dniu Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Prawników Węgier
skich wydał śniadanie na cześć przyjezdnych.
Wieczorem Rada Adwokacka w Budapeszcie przyjmowała uczestników kielisz
kiem szampana.
W dniu 7 czerwca 1969 r. odbyło się uroczyste zebranie Izby Adwokackiej w
Budapeszcie. Dodać należy, że właściwe, robocze zebranie Iztoy odbyło się już
w dniu 6 czerwca br., zebranie więc w dniu następnym było kontynuacją roz
poczętych obrad. Na posiedzeniu poza krajowymi i zagranicznymi adwokatami byli
obecni zaproszeni goście spoza adwokatury, a więc Wiceminister Sprawiedliwości,
Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Prawników Węgierskich i inni.
Referat zasadniczy wygłosił dr Gargyan, poruszając w nim podstawy i znacze
nie pracy adwokatów w służbie prawa i mas pracujących. Po referacie zabierali
głos przedstawiciele poszczególnych delegacji w następującej kolejności: RSFRR,
NRD, Polski, Jugosławii, Gruzińskiej SRR, Anglii, Italii i Francji. Delegacje rosyj
ska, polska i francuska wręczyły upominki.
Przewodniczący delegacji polskiej nawiązał w swym przemówieniu do wspólnych
tradycji narodowych obu krajów. Mówił też o wspólnej drodze ku lepszej, socja
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listycznej przyszłości, po której to drodze kroczą również adwokaci obu krajów,
pełniący zaszczytny obowiązek obrończy zgodnie z prawem i interesem mas p ra
cujących. Kończąc swoje przemówienie, przewodniczący naszej delegacji życzył
kolegom węgierskim, aby zarówno dzisiejsze zebranie, jak i codzienna ich praca
były jak najbardziej owocne oraz dawały satysfakcję i zadowolenie z dobrze
spełnionego obowiązku- Wręczając zaś w imieniu adwokatów polskich upominek
(wazon kryształowy), zakończył słowami: „Niech kwiaty z pięknej węgierskiej
ziemi, które zakwitną w tym wazonie, świadczą, że w ten sposób kwitnie przyjaźń
między adwokatami węgierskimi i polskimi”.
Przemówienie przedstawiciela delegacji polskiej zostało przyjęte burzliwymi
oklaskami.
Po przemówieniach delegacji zagranicznych zabrał głos Wiceminister Sprawie
dliwości zaznaczając, że rząd ludowy stawia wysokie zadania adwokaturze.
Zebranie podsumował dziekan dr Gargyan, który w końcowym przemówieniu
podkreślił, że adwokaci robią wszystko, aby prawo było należycie stosowane. Jedno
cześnie podał on do wiadomości uczestników, że w uznaniu pracy poszczególnych
adwokatów Izba ufundowała im bezpłatne wyjazdy do NRA i Polski.
Po zebraniu odbyło się wspólne śniadanie dla wszystkich obecnych w salach
Hotelu Gelerta. Wieczorem delegaci obejrzeli balet „Jezioro Łabędzie”.
W dniu 8 czerwca 1969 roku samochodami kolegów węgierskich pojechaliśmy nad
Balaton, gdzie szybko minęły nam godziny w miłej atmosferze koleżeńskiego
spotkania.
W ostatnim dniu pobytu w Budapeszcie, tj. 9 czerwca br., część delegacji udała
się do Ministerstwa Sprawiedliwości, a część na zwiedzanie sądów. W czasie
przyjęcia w Ministerstwie Wiceminister dr Silbereky odpowiadał na postawione
pytania adwokatów zagranicznych.
W tym samym dniu obejrzeliśmy doskonale urządzony lokal Zespołu Adwokac
kiego Nr 2 w Budapeszcie.
W południe dr Karpati, przewodniczący Krajowej Rady Adwokackiej, wydał
w restauracji na Wyspie Małgorzaty śniadanie dla członków delegacji zagranicz
nych i zaproszonych gości, wieczorem zaś odbyła się kolacja pożegnalna.
W dniach 10—il;2 czerwca 1969 r. delegacja polska przebywała w Eger jako gość
miejscowej Izby adwokackiej. W czasie naszego tam pobytu dziekan z Eger
i dziekan z Kielc nawiązali ze sobą osobiste kontakty i porozumienie co do wza
jemnych wizyt adwokatów obu Izb.
Należy podkreślić wielką życzliwość, z jaką spotkała się delegacja polska, szcze
gólnie ze strony kolegów węgierskich. Stałym opiekunem delegacji był adwokat
dr Potoscny Sandor, dobrze władający językiem polskim.
Nawiązano przy okazji kontakty z delegacjami
z przedstawicielami delegacji RSFRR i NRD.

zagranicznymi,

szczególnie

Pobyt adwokatów polskich na ziemi węgierskiej i gościnne przyjęcie, które
swoją serdecznością wykraczało poza ramy zwykłej uprzejmości, pozostanie na
długo w pamięci jej uczestników.
W. Dąbrowski

