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Cywilnego powstal specialny zespol, k6ry ma prrygotowad proieh
nowych rozwiqzafi. Pnewodniczy mu profesor Tadeusz Erecifrski.

X

jui

sig rozpoczgly. W Komisii Kodyfikacyinei Prawa

X

Jakie korzySci osiqgniemy, wprowadzaiqc
pozwy zbiorowe do naszego systemu prawa?
- W przypadku grupowego dochodzenia
roszczeri istnieje rno2liwodd szybbzego roz-

strzygania wielu spraw, alakLe zapewnie'
nia sp6jnoici orzecznictwa. Korzy5ci od'niesie tak2e wymiar sprawiedliwodci. Przypomnq o jednl.m wypadku - w trakcie kampanii wyborczej prezydenta Kwa5niewskiego

wyborcy zlo2yli setki identycznych protest6w. Sqd Najwy2szy, a przede wszystkim
jego lzba Pracy byla przez wiele tygodni
wyl4czona z orzekania. Gdyby istniala

-

mo2na byloby w ramach jednej pilota2owej
sprawy jakod ten problem rozwi4zat Ten
przyklad pokazuje, jak moina zyskad na

izasie. W przypadku rovczeri-drobnych
dochodzi tej2 ochrona os6b, kt6re prawdopodobnie same by z pow6dztwem nie wy-

st4pity. Gdyby jednak mialy rnoZliwodi
przylEczenia siq do zbiorowego pow6dztwa, to zapeiarne by to zrobilY.

t
6w Praw-

wi{

czy kompetencji z zakresu pow6dztw
zbiorowych nie powierzyc Sqdowi Ochrony Konkurencji i Konsument6w, zakladaj4c, 2e pozew zbiorowy bylby nastawiony
na ochronq konsument6w

mo2liwoii wniesienia pozwu zbiorowego
[xlow-

C$Milnego

Co naleiy zmienii w polskim prawie, by ta
instytucja mogla funkcionowa(?

-

To jest podstawowy problem, bo toz-

wa2enia wymaga zar6wno zmiana prawa

materialnego, jak i procesowego. Podstawowe pytanie w zakresie prawa materialnqgo brzmi: czy w naszym systemie, kt6r5r
obowi4zuje takZe w wiqkszo6ci paristw
kontynentalnych Europy, zindywidualizowana odpowiedzialnoiC da siq pogodzii
z pewn4 standaryzacj4 i uproszczeniern
przyznawania odsikodowania w ramach
pow6dztw zbiorowych.
Ka'lejne pytanie d-otyczy repreZentacji.
Czy chcemy miei model reprezentacyjny,
w ktSrym wylaniany jest jaki6 podmiot,
kt6ry bgdzie reprezentowal wszystkie osoby, np. organiz acja, czy teL chcemy przyj4d
model dzialania wiqkszej liczby os6b, kt6re

by udzielaly komu6 pelnomocnictwa? Problemy dotycz4 te2 wla6ciwofci sEdu.

I

€zy powinien zostad powolany s4d

vtru6r-Sqdu Ochrony Konkurencii

Jaki zakres spraw powinny obejmowa(

pozwy zbiorowe?

na

i Konsumen'

t6w, kt6ry rozstrzygalby takie sprawy?
- Teraz jest modna tendencja, 2e jak powstaj4 jakie problemy, to sugeruje siq, 2e'
by powstal specjalny s4d, kt6ry by te
wszystkie sprawy rozpoznawal, np. sprawy
z elernentem zagranicznym lub z zakresu
wlasnodci intelektualnej. Ale rzeczywidcie
w tych sprawach naleZaloby siQ zastano-

-

Bardzo trudno stosowai instyrucjq po-

zw6w zbiorowych do roszczeri deliktowych, ale mog4 miei one zastosowanie do
roszczef z kontrakt6w. Sytuacja os6b, kt6re dochodz4 roszczeti, powinna bvi

jaknaj-

mniej zindywidualizowana, a to jest trudne
.ptzy roszczeniach deliktowych. Znacz'nie
latw4j byloby rozstrzygai protesty wyborc6w ni2 sprawy poszkodowanych, np. w katastrofie hali targowej.

I

Z iakich regulacji poza niemieckimi mogliczetpa( wzory?
by5my
-

- Naleialoby rozwaLy( opr6cz p'iocesu
modelowego - niemieckiego, tak2e rozwi4zanie holenderskie. W du2ym stopniu ciqilar rczstrzygniqcirzale2y tam od ugody
miqdzy grup4 poszkodowanych a osobE
odpowiedzialn4.

.

Ze wzglgdu na kwestie reprezentacji

i koszt6w postqpowania, najbardziej w4tpliwe wydaje siq przyjqcie modelu amerykariskiego - class action.
Strony mogE siq tam um6wii, kto poniesie koszty postqpowania z tego, co s4d zas4dzi i co ta grupa uzyska. W polskichwarunkach taka umowa jest niedopuszczalna.
dokoficzenie na str. 2
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I

Czy sqd nie mriglbY rozstrzy'

gai co do zasady,odPowiedzialnoici?

-

Tak jest w niemieckiej usta-

wie, k6ra pozwalana Srupowe
dochodzenie r oszczert inwestor6w. S4d, zawieszaj4c Pozostale
postqpowani4 Przekazuje sPrawg do s4du wyZszej instarcji,

ktdry prieadza co do zasadY

odpowi{zialnofci, Potem s4d
powraca do rydr zawieszonYch
postqpowari i dopiero indYwidualnieje rozstrzYga.
I Czy nie moina takiei zasadY
wprowadzi( do naszego Prawa?

- To niejesi Proste.

DoPiero

od niedawna obowi4zuje nowa

ustawa o kosztach s4dowYch;
a SEd Najwy2szy Podj4l

w ostat-

nim roku juZ okolo 30 uchwal
w tej sprawie. Przewr6cenie techaos. Trzeba wiqc
wszystkie zaletY i jednoczednie
koszty takiej instytucji.
Sam kierunel< mYSlenia, 2e
prawo musi bardziej elastYczne

i reagowai na nowe zjawiski[
jest sluszny. Na tYm Polega koniecznodi adaptacji i PrzYjmowanie wyzwari wsp6lczesnodci.
Musimy jednak odnaleid takie
rozwiqzanie, kt6re bYtobY najlepsze bez wyvwacania naszego sytemu do g6rynogami.

I

Tneba rczstrzygn

Ee

qy

pozrfyy zbiorowe maiq odnosid sie

czy powinny dotycry€ odpowiedzialno6ci deliktowei

J''

tylko co do zasady,

- takie wnioski plyne

dyskusjizoryanizowanei pnez Komisig KodyfikacyinQ Praw€ Cywilnego,
kt6n odbyla ste w dniach 18-19 stycznia w Warszawie'

z

ZakfeS
dochodzonych

HOIR

FOG$KilttSlg

tego celu bYlabY nowa -ustawa'
ona nie musi byi bardzo obszerna,

roszczen u.i*iiffii'H,H,#'ft: 'J?]iffifi3?ron';'*f:g

pnuuttHmonrrcz
H,:S,*#;ffT"T?"J":f,:: W.fii#:T1'ffi':lE
w kt6- drottyint ot,"tp6lny, og6lny, kt6- oczywiScie powinna q6j5f
sprawy,
Nie *rrystkie
-wi"toiZ

foretra

gtupo*y-, przepis6wJgoryry kodeksu cp
foi*iotO* ry tez moina "dzr"uiCpozw6w
kon- wilnego, jak i kodeksu postqpowa
*.pttypadku
tuk
siq
nadaj4
luk
6-rdi. ;;dowei
t*.t..t ti.tt tit p"^t* aorycz4- pr.a qryvilneeot W efekcie.zad oczs
do rozpoznaniu ,u po*o.q t,tl
.y.ito.itr*ytorikgrencjiemieli- kiwalbym, jako praktyk' Tttg
.ori.i.ti.
;;.;6 dochodzenia w od- by$my
do c4mienia ze iprawami, rueczy' Po pierwsze,.ulatwieni-4
Swuacia taka ma mieisce
wip6lnieposiczeg6lne czyli-otwarcia nowej drogi do dor
w
ltoryctr
;##tr.f,o""ip.-ila"i"r""s"i
uProszczex4
toszcznn,uproszczeni4
podmioty doctro- chodzenia roszczen,
,y;h;;-i.i"

zidenryfikowanepodmiotydoctrorleliktowei. Bralcuie
Brakuie wsp6lnych zidenryfikowane
deliktowei.

::.;;=+i:;*.,s:rlt{}{ihaalndbdrsPraw.ach'p9d*
;kfi;;k'ddlg,"--jJ#.e*.r'.,,.ds-ft&s@sffief';,,.i: pewne
py- gie, skr6cenia postqpowania, tc
r<toie'uia_ ToT.ry*iscie rodzi
;;l"k;;ffiilI,
i'ffiiid; d;ai;'j;;ohtych taniajuz-czvs;;h"6;;;"'v. io'tqfo**iu, f*-'S-"1:.:1

cywil !:gn s4 po prostu, zbvt d
;;J;'iljb *yil;; jA;;il;6 oq.""ttybu'postqpowania
i""rr-yg"ie.i" dla wszystkiih ".!o, * ttgrj.tt taka forurula mo- W trakcie ich trwania .c-z-{i
p"?*iiio*-"u:qtyitt ,uki- po- glhy znale:Zt.zastosowanie' Na y-T*"1"-yspos6bztego
powaniaodPada' Umieraj4,
w6dztwem. R6wnie2 orioty [ierr,vsryrzutokawydaje siq oczy-.
' postgpowania spadkowe.
prru.i*to roszczeniom p*""r.i i"irt", Z! problem ioti"u g1upo
tej iniOf"y.f, p"a-iot6w mog4 byd na *"go, 1 simei nann'y istoty

i,f"-*ztie

ze toniecztie'

uiazie

obraZmy sobie sprawy-choc

ttyiuiji' aotv.iy rryb-uproqesowe- katastroff chorzowskiej -

16r

Podeas konfurencii PoSwigco'

nei pozwom zbiorowYn wiele

obaw zwiqzanych z wProwadze-

niem nowei instfucii zglaszali
profesjonalni pelnomocnicy stron.
- Jest to jedna z gruP, k6ra

bqdzie mtsiala bardzo zmienii
swoje podej5cie, gdyby taka insryrucja zau$aw Polsce funkcjonowai. Rola pehromocnik6w
bqdzie polegala na znacznie
wiqkzej wsptfuracy z s4dem niZ
dotej pory np. co do zalaesudowod6w, kt6re ponnol4 wYja-

Sniai sprawq, a nie rylko dla
przewlekania Postqpolvania.
Ale zmian bqdzie tei wymagalo podejfcie sqdzi6w. Zmieni sie przede wszystkim ich or-

MATGORZATA

FELIIG ZEDLER

DARIUSZ SKUZA

HOIR POGONOWSI

IGASNODEBSKA-rOMKIEt

profesor UAM Poznafi

z kancelarii Sottysiriski

profesor KUL Lublin

dyrektor DePartamentu
prawnego U0KiK

Kawecki i Szlgzak

:. ti:.,:i:P

rtgrcwania s4dowego i reagowania na zachowanie siq pel-

hil nomocnik6w.
8U1

fililirti
li:'r'

I

Czy rcgulacie dotyczEce po-

zuiw zbiorowych powinny byi
rprura&om do kodebu postg.
powania cyYvilnego czy znalei(
sig
zupeinh nowei ustawie?
Wiqcej arSument6w na
621s6 dzisiejszy przemawia za
t!rm, zeby byla to odrEbna usta-

r
-

wa- Dopiero przy planowaniu
zasad nowego kodeksu postqp@rania cywilnego byloby
mo2liwe wbudowanie pozw6w

diorowych w strukturq lcp.c.
I Ufi*im teminie poninnydg

afofczyi

prace nad prciektem

rfruy?
- Nie zostal jeszczewyzr;a.-

czonytaki termin, ale s4dzq, 2e
jest to raczej kwestia ririesiqcy,
a nie

lat.l

Rozmawiala leresa Siudem

.

TADEUSZERECNSK
pezes Sqdu Najwy'2vego kierujqcy
gacami ldy Qnuilnej, kierownik

l€tedry PostQpowania Cywilnego
na Wydziale Prawa iAdministracji
Uniwersytetu Warsaawskiego

ich rozstrzyganie w spos6b zindywidualizowany.
Najlepszym przykladem trud'

noici

zastosowania instytucji
grupowego dochodzenia roszczed do spraw z zakresu odpbwiedzialnodci deliktowej s4 sprawy dotyczqce odpowiedzialnodci
za szkody na osobie. Jako przyklad mo2na podai sprawq, w kt6rej grupa os6b twierdzi, 2e kaLdy
z czlonk6w grupy poni6sl szkodq
.na osobie w wyniku korzystania
z produktu niebezpiecznego per
se. Przyjqcie za przyklad takiej
sprawyjest o tyle uzasadnione,
2e w tego typu sprawach wystqpuje du2a ilodd okolicznoSci 162nicuj4cych sytuacjq faktycznq
i prawn4 poszczeg6lnych rzekomo poszkodowanych. Ze lvzglEdu na charakterystykg produktu
miatyby zastosowanie przepisy
o odpowiedzialnodci opartej na
zasadzie winy. Poszkodowani
twierdzq, Zeproducent nie udzielil im ostrze2enia, 2e produkt,
z kt6rego korzystali, mo2e wywolai szkodq na osobie i 2e gdyby
takiego ostrze2enia im udzielono, to z pewno6ci4 wziqliby je
pod uwagq i nie korzystaliby
z produktu, unikaj4c w ten spos6b powstania szkody.

go. Zawsze mamy bowiem sp6r,
mamy dwie strony i problem wie-

lopodmiotowoici po jednej

ze

stron. Tematyka pozt/rnr gmpowego czy wielopodmiotowodci w naszym systemie prawnym jest inaczej rozvnqzarta i kaidy podmiot
moZe stai siq uczestnikiein takiego postQpowania. Ale moina po-

stawid pytanie, czy nie byloby

uprawnieni

do

odszkodorraf

umierajq. Po nich trzeba przegowadza(. postqpowania spadkoure,
to wszystko dodatkowo komplikuje postqpowanie i wydfuia czas.

Wreszcie, po trzecie, obniienie
koszt6w. PostEpowania te po prostu s4 zbyt drogie.

w sprawach wielopodmiotowych,

reprezentacji

stosowanie w postqpowaniu rozpoznawczyn; ale nie omijamytak2e postqpowania zabezpieczajqcego i postqpowania egzekucyjnego.

Naleiyokeilii, jakie s4cele naszych rozwazari. Jedli jest to opracowanie nowego modelu postqpowania odrgbnego, kt6re doprowadzi do odformalizowania i:uCprawnienia poszkodowanym dochodzenia ioszczeri, to Siodkiem do

ja tu mam E
k.p.c. poszedl
go sformalizc

dowe. Istotna

da

JEPYNII['MANN
Zeby dokonai rewolucjiju2 nie

tylko w uksztahowaniu

zagad-

ni€ri proceduralnych, ale przede
wszystkim zagadnieri materialnych i koniecznodci naruszenia
obowi4zuj4cych od dziesiqcioleci
zasad odpowiedzialno5ci cywilnoprawnej, pozwalam sobie sw6j
glos wpisai w grupQ tych oponen-

t6w, kt6rzy obawiaj4 siq przeJAIOBJACYNA

wystarczylyby
Jeili chodzi

fli chodzi o pr

Zasada

przez r o dzaje postqpowania cywilnego, pozwy grupowe mialyby za-

alne interesy,

wy do wydaw

ru4, oSraluczel

moiliwe zastosowanie tak2e
rozpoznawanych w trybie nieproceso\,\rym, pewnych zasad reprezentacji i skutk6w dzialaniajednego podmiotu w sferze prawnej innych podmiot6w wystqpuj4cych
w takim postqpowaniu. Idqc dalej

ne. Jedli obejn

szczepiania mechanicznego rozvn4zafi przychodzqaph zza Oceanu do prakyki wymiaru sprawiedliwo6ci obowiqzuj4cej na
kontynencie.
Polscy sqdziowie nie s4 w o96-

le

przygotowani

do

orzekania

w sprawach, o kt6rych tutaj m6wimy. Ale gdy m6wimy o proce-

-

musi

b1

pehromocnicn
wystqpujqca p
profesjonalne6
jest to traged!
osoby,

k6re n

pojgcia o pravr
zastqpstwapro

MATGORZA
KRASNODET
Byd mo2e

r

o czymparistw

rozwi4zaniem'

nie roanriEzan

orzeczenie pret

ny Konkurenc

orzeczeniem o

dycjalnym. W
stwierdzi np. :
wemfunkcjonc
uiywanie pozy

rtrrr\e€azetaprawna.pl

'polskim
sach zbiorowych, to poza problemami organizacyjnymi m6wimy
rownieZ o wielkich pieni4dzach.
Tam, gdzie sE wielkie pieni4dze,
rem sq zawsze wielkie patologie.
Tala jest natura pieniEdza,2e on
korumpuje naszq SwiadomoSi.
Czymoiemywiqc myflei o imple-

ra.
E4

EKtw

da

mentowaniu rozcti4zali; iicie
amerykariskich na gruncie krajowym? Ja zglaszarn tutaj zasadniczej natury wqtpliwodi.
Jeieli m6wimy o reprezentacji

laj-

w sprawach, w.kt6rych fu nkcjonu-

Dr4

jqwielkie pieni4dze i kt6rych roz-

ha

q

Fa-

7*
oc.h

E4

lh

r&r

h-

,E
F
fiko

str4rgniEcia bqd4 doryczyly wielkich pieniqdzy, to oznacza,2e na

scenie pojawia siq dodatkowy
parmer, gracz, kt6ry zaczyna teafizowa( swoje indywidualne nie grupowe - interesy. Kt6ry jest
zainteresowany bezpodrednio, 2eby w olaedlony spos6b pozyskai
tego rodzaju ztecenie

MAE

ffi

q

qh

ng

tgrtc

JeSi chemy wprowa dzi(. nniatakistotn4 to musi byi to barrloibrze przemyflane. WaZne

dn

xy-

jaq

tuy

odnosii siq tylko co do zasady, czy

a

czy te pozwy zbi6rowe maj4

rozstrizygac interesy indywidual-

H

ff
l

PAWETPIETI(EWCZ
adwokat CMS Cameron
McKenna

HTWETPEI|0ESIE
adwokat CMS Gmeron
MdGnna

4ij'

fl"

iF..hitri obejmowalyby indywidu-

l*

iamesy, to nie widzg postado wydawania nowej usawy,
n1n starcz:*yly zmiany w lcp.c.leili chodzi o rolq sqdziego, to

ny

ir ur mam pewn4 wqtpliwo# L4.c poszedl w kierunku pervne.
go sformalizowania postQpowauia, ograniczenia roli sqdziego, jechodzi o postqpowanie dowodowe- Istotnajest tei reprezentacja musi byi'to profesjonalne
pehomocnictwo. Je$li organizacja
r5tstqtujEca przed sEdern nie ma
pofesjonalnego pekromocnika, to
i:st to magedia. Reprezentuj4 jq
oa*y, lc6re nie maj4 kompletnie
pr$pia o prawie. Dlatego wyrn6g
zadtttstwa procesowego musi byi.

fi

-

tr,UGORZATA
IRASnODEBSKA-TOMKtEL
B5d moie

w kontek(cie

tego,

ezym padstwo m6wiq slusznym
uwiqpaniem byloby wprowadzer

de rozwiqzania, k6re czyniloby
f,zieczenie prezesa Urzgdu Ochroq Konkurencji i Konsument6w
f,zeczeniem o charakterze prejuhdalnyrn. W synracji gdy organ
twier&i np. niedoarolone prarem funkcjonowanie karteli, naddf'wanie pozycji dominuj4cej

czy

+

$r/!,\M.sazetapra$na.pl

PRAWNII{

OO

prawie: zaiprzeciw
jakied inne prakryki i jest to orzeczenie o charakterze ostatecznym,

2e w naszej literaturze wprowadzenie oplaty
lwagg,
kwestia granic

mogloby ono stanowii podstawQ

jest ujmowana jednolicie.

poszkodowanych do dochodzenia roszczef odszkodowawczych. Takie rozwi4za-

ptzyj4( rozwiEzania procesowe
dotyczEce pq*9d4* grupowych,

dla potencjalnych

nia moglyby odci4iry(. s4dy, kt6re

z

r62nych powod6w nie bqd4

w stanie przeprowadzii dowod6w.
Rozstrzygniqcie urzqdu mogloby
wiqc stanowid ulatwienie dla s4du,
w sprawach czy praktyka ograniczajqca konkurencjg bEdl ograni-

czajqca prawa konsument6w

w

og6le zaistniala. Kwestia odszkodowawcza pozostalaby do

rozstrzygnigcia przez

s4d,,

trrzebieg
postQpowania
ATTIDRZE}#IftEFEff"
Je6li przez pow6dznvo zbiorowe
rozumiemy pow6dztwo, w ramach

k6rego bqdq dochodzone tylko
roszczenia o zaniedranie czynakaz
olcredlonych czynnoici, to rola s4-

du w kwestiael powiadomienia
czlonk6w grupy przedstawia siq
inaezej ni2 gdyby w ramach po-

prawomocnodci

nie

Gdyby

s4dowej

tikicl pozw6w.
w sprawach pra-

eliminuje czgdi

przykladowocowniczych zmniejizyla sig liizba
apelacji, od kiedy trzeba ponosii

prawdopodob.nie konieczne. byly- ich koizry z kt6rych wczedniej
bykorekty og6laych przepis6w
pow6d byi zwolniony.
deksu po.stgpowania cywilnego. W nowej ustawie o kosztach sq_
W szczeg6lnoici art. 365 i 3-66
dowych sq pewnego rodzaju zwoi\3temokeSlenia,czywyrokzapa- nienia podmioto:we. Odpowie_

kopod

dly.w sprawie wywofuje skutek dzialnoi(zazvrrotkoszt6#
prejudycjalny, czytakze

skutekpo-

su

wagirzeczyos4dzonej. t6w
Czy specyfika spraw
nych z dochodzeniem w

zwi4zajednym

roce_

jestjednym z istotnych elimen_

powodzenia

;

zakresie

rozlitzaniakoszt6wwsystemiety_
powo amerykarisklm. iV polskim
procesiewielur62nychprawpod- ustawodawstwie ten, kto proces
miotowych wymaga odrgbnego przegryw4powinienzwr6ciiuza_
uksztahowania procedury s4do- sadfrone koszty tego postEpowa_
weawszczeg6lnodciczykoniecz- nia temu, kt6ry wygrywa.-ia za_
ne staloby sig wprowadzenie sadaniejestkonseloientna,bonie
przepis6w o jeszcze jednym po- matakiegoobowiqzkuprokurator
stQpowaniu odrqbqrm w spra- czy tei organizacja ipoleczna.
wach grupowych? W moim prze- prowadzi wigc proies wladciwie
-konaniu koniecznofei- takiej.nie -*bezkainie.Z,ast#ohE6,sig rzeba,
ma, choi wytluczyi nie mo2na czy nie uregulowai inaczej wynawprowadzenia pewnych modyfi- grodzeri adwokackich czy iad_
kacji procesowych.
iowskich. Obecnie maksymalnyrn
Kwestiado_tyczygranicaktyw- wynagrodzeniem adwbkackim,
nofci sEdu. Chcialbym wn6ci(. jakiemo2nauzyskaiwnajwyzszej
uwagq na istniejqce p_rzepisypro- kategorii spraw, jest Z tyi. iOO it
cesowe, kt6re pozwalajq rozwiq- na poziomie minimum. ig,tu-kq
zad wiele problem6w, przede mo2napodnie5iszedirazy.Biorqc
wszystkim art.232 zdanie 2,,sEd pod uwagq skalq zjawiski pozwu
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