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Pozew zbiorowy w Polsce

Pozew zbiorowy to znane ustawodawstwom
wielu krajów postêpowanie, s³u¿¹ce równoczesnej ochronie interesów wielu podmiotów
w jednym postêpowaniu cywilnym. W dniu
10 marca 2009 r. Rz¹d RP przyj¹³ projekt
ustawy („Ustawy”) o dochodzeniu roszczeñ
w tzw. postêpowaniu grupowym.
Ustawa ta ma du¿e szanse na szybkie wejœcie
w ¿ycie ze wzglêdu na znaczne zainteresowanie
tym tematem w aktualnej sytuacji gospodarczej.
Ponadto za pilnym wejœciem w ¿ycie Ustawy
przemawiaj¹ argumenty o charakterze
obiektywnym: procedura ta zwiêksza efektywnoœæ
ochrony s¹dowej, poprawia ekonomiê procesow¹
i ujednolica rozstrzygniêcia.
Kto mo¿e skorzystaæ z postêpowania
grupowego?
Z pozwu zbiorowego bêd¹ mog³y skorzystaæ np.
ofiary tego samego wypadku czy poszkodowani
wskutek s¹siedztwa truj¹cego zak³adu.
Oczywiœcie - jak ka¿de novum – tak¿e i to
rozwi¹zanie budzi obawy p³yn¹ce z mo¿liwoœci
nadu¿ycia powództwa grupowego jako instytucji
nacisku na pozwanego albo sposobu wy³udzania
pieniêdzy. Postêpowanie grupowe zak³ada, i¿
wy³¹cznie strona powodowa mo¿e dzia³aæ
grupowo.
Jakie roszczenia podlegaj¹ pozwowi
zbiorowemu?
W projekcie zdefiniowano postêpowanie
grupowe jako s¹dowe postêpowanie cywilne
w sprawach, w których dochodzone s¹
roszczenia jednego rodzaju oparte na
jednakowej podstawie faktycznej albo
prawnej, je¿eli istotne okolicznoœci
faktyczne uzasadniaj¹ce ¿¹danie s¹ wspólne
dla wszystkich roszczeñ (np. zwi¹zanie
umow¹ o przewóz i uczestniczenie w jednym
wypadku drogowym).
Dochodziæ bêdzie mo¿na zarówno roszczeñ
pieniê¿nych (tu konieczna bêdzie zgoda
cz³onków grupy na rycza³towe okreœlenie
wysokoœci nale¿nego im odszkodowania
- tzw. ujednolicenie), jak i niepieniê¿nych.

Jakie s¹ etapy postêpowania grupowego?
1. ocena dopuszczalnoœci postêpowania
2. ustalenie zakresu przedmiotowego
i podmiotowego sprawy, koñcz¹ce siê
postanowieniem s¹du w przedmiocie
sk³adu grupy
3. rozpoznanie sprawy, koñcz¹ce siê wydaniem
orzeczenia co do istoty sprawy
4. wykonanie orzeczenia, w tym w zakresie
kosztów postêpowania.
Jakie wymagania musi spe³niaæ pozew
zbiorowy?
·
Minimalna liczba cz³onków grupy
Pozew zbiorowy bêdzie mog³o wnieœæ minimum
10 osób poszkodowanych w tej samej sprawie,
a ka¿da z nich bêdzie zobowi¹zana do z³o¿enia
oœwiadczenia o przyst¹pieniu do grupy. W projekcie
przyjêto za³o¿enie, ¿e postêpowaniem grupowym
bêd¹ objête roszczenia tylko tych osób, które
wyra¿¹ tak¹ wolê (zasada opt-in). Nie wyklucza to
mo¿liwoœci dochodzenia roszczeñ przeciw temu
samemu pozwanemu przez osoby, które nie
przyst¹pi¹ do grupy, pomimo ¿e ich roszczenie
nadawa³oby siê do tego, lub przez osoby, które
wyst¹pi³y z grupy.
·
Reprezentant grupy
Powodem w postêpowaniu grupowym jest tzw.
reprezentant grupy, którym mo¿e byæ cz³onek
grupy albo powiatowy (miejski) rzecznik
konsumentów. W sprawie wystêpuje on w imieniu
w³asnym, ale dzia³a na rzecz wszystkich cz³onków
grupy.
·
Przymus adwokacko–radcowski
Pozew, który musi spe³niaæ szczególne wymagania,
mo¿e z³o¿yæ wy³¹cznie adwokat lub radca prawny.
Wniosek o rozpoznanie sprawy w postêpowaniu
grupowym trafi do wybranego s¹du okrêgowego,
który sprawdzi, czy sprawa kwalifikuje siê do
rozpatrywania w trybie postêpowania zbiorowego,
a nastêpnie, w przypadku pozytywnej weryfikacji,
zamieœci w prasie og³oszenie o wszczêciu takiego
postêpowania. Dziêki temu do s¹du bêd¹ mogli
zg³osiæ siê kolejni poszkodowani.

Op³aty s¹dowe
·
– 2% wartoœci przedmiotu sporu lub
przedmiotu zaskar¿enia
– nie mniej ni¿ 30 z³ i nie wiêcej ni¿
100.000 z³otych.
Koszty postêpowania cz³onkowie grupy
bêd¹ ponosiæ proporcjonalnie. Aby unikn¹æ
nadu¿ywania instytucji pozwu zbiorowego,
przewiduje siê mo¿liwoœæ zabezpieczenia
kosztów postêpowania w drodze kaucji.
Zakoñczenie sprawy
Projekt ustawy zak³ada mo¿liwoœæ ugodowego
·
zakoñczenia sprawy w ka¿dym jej stadium.
Wyrok prawomocny ma mieæ skutek wobec
·
wszystkich cz³onków grupy.
Przy œwiadczeniu pieniê¿nym tytu³em
·
egzekucyjnym bêdzie wyci¹g z wyroku
obejmuj¹cy poszczególne œwiadczenia,
przy œwiadczeniu niepieniê¿nym natomiast
egzekucjê wszczyna wniosek reprezentanta.

Jak wszystkie nowe rozwi¹zania, tak i to
traktowane jest na razie z ostro¿nym dystansem.
Niemniej jest to z pewnoœci¹ krok w kierunku
poprawienia efektywnoœci ochrony s¹dowej
w Polsce.
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