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P O L E M I K A

Problem poruszony przez autorów poniższych wypowiedzi jest interesujący, 
choć kontrowersyjny. Ponieważ temat nie został przez autorów całkowicie 

wyczerpany, Redakcja zachęca Czytelników do ncdsyłania dalszych swoich 

uwag i głosów polemicznych.

REDAKCJA

KRZYSZTOF KNOPPEK

Charakter prawny zespołu adwokackiego 
oraz ¡ego rola w postępowaniu cywilnym

A rty ku ł jest fragm entem  pracy obronionej w  Zakładzie Postępowa
nia Cywilnego U niw ersty te tu  im. A. M ickiew icza w  Poznaniu. W a r ty 
kule omówiona została problem atyka charakteru prawnego zespołów  
adwokackich oraz charakteru  prawnego czynności zespołów podejm o
w anych w  celu udzielenia klien tom  pomocy praw nej, a także zanalizo
wane zostały czynności zespołów dokonyw ane na podstawie przepisów
k.p.c.

1.

Obecny sta tus p raw ny zespołów adw okackich reguluje ustaw a o ustro ju  adw o
katu ry  z dnia 19.XII.1963 r . , * 1 k tóra uchyliła poprzednią ustaw ę z 1950 r. Zapocząt
kow ała ona trzeci z okresów, jakie należy odnotować w  ewolucji insty tucji zespo
łów adw okackich .2 N iezm iernie istotny dla zespołów okazał się przepis art. 10 tej 
ustaw y, w którym  została im nadana osobowość praw na. W związku z tym 
bezprzedm iotowe stały  się poprzednie rozw ażania i spory oraz niejednolite orzecz
nictwo dotyczące zdolności praw nej, sądowej i procesowej zespołów adwokackich. 
Obowiązujący obecnie k.p.c. przyznaje w  art. 64 i 65 osobom praw nym  zdolność 
sądową i zdolność procesową. W yraźne unorm ow anie sytuacji praw nej zespołów 
w u. o u.a. oraz w  przepisach wykonawczych i związkowych pozwala na  porów nanie 
zespołu adwokackiego z istniejącym i kategoriam i osób praw nych i jednostek o rga
nizacyjnych.

1 Dz. U. Nr 57, poz. 309.
i  Okres pierw szy obejm uje lata 1950—1958, a drugi — lara 1958—1963.


