
Przedmowa

Niezwykle rzadko zdarza się, by fascynująca, choć trudna i hermetyczna
materia procedury cywilnej budziła tak szerokie zainteresowanie społeczne
i wywoływała tak liczne komentarze.

Najtrafniej kontrowersje i emocje, które wywołuje instytucja postępowań
grupowych, podsumował uznany amerykański ekspert w dziedzinie class
actions Nicholas M. Pace: Spośród donośnych głosów tych, którzy widzą
w class actions tylko „rycerzy w lśniącej zbroi” albo tylko „potwory
Frankensteina”, wyłania się refleksja innych, którzy analizują tę instytucję
głębiej, z bardziej zniuansowanej i, siłą rzeczy, bardziej przydatnej
perspektywy (N. M. Pace, Class Actions in the United States of America:
An Overview of the Process and the Empirical Literature, Rand Institute
for Civil Justice, Santa Monica, California 2007, s. 95).

Zainspirowani toczącą się na temat „pozwów zbiorowych” dyskusją
podjęliśmy się przygotowania opracowania, które nie rości pretensji
do statusu wyczerpującej monografii, ale kładzie nacisk na kwestie
praktyczne. Mamy nadzieję, że nasz komentarz stanie się pomocą
i wskazówką dla tych, którzy z instytucją postępowań grupowych stykać
się będą na co dzień.

To pragmatyczne podejście zdeterminowało charakter publikacji, którą
staraliśmy się zogniskować na problemach i rozwiązaniach praktycznych,
w niezbędnym jedynie zakresie odwołując się do teorii prawa oraz
zagadnień komparatystycznych i korzystając – z konieczności – z dorobku
zagranicznego orzecznictwa i doktryny.

Ilość i charakter wątpliwości, które wywołuje ta bezprecedensowa
w polskim porządku prawnym regulacja, procesowa terra incognita,
powodowała, że naszej pracy towarzyszyła nie tylko przyjemna ekscytacja
„odkrywcy”, ale i nieustająca świadomość ryzyka popełnienia błędu.

Staraliśmy się więc unikać wszelkiego dogmatyzmu, a raczej dostrzegać
i wskazywać zarówno korzyści, jak i zagrożenia, wynikające z przyjętego
przez ustawodawcę kształtu ustawy. Wszędzie tam, gdzie trudno było
o jednoznaczny wynik wykładni, próbowaliśmy zaproponować rozwiązania
alternatywne pozostawiając ostateczny osąd Czytelnikowi. Złożoność
komentowanej materii, fragmentaryczny charakter regulacji i jej zakła-

VII



Przedmowa

dany „pilotażowy” charakter sprawią zapewne, że wiele szczegółowych
rozwiązań podlegać będzie w przyszłości, pod wpływem orzecznictwa
i doktryny, znaczącej ewolucji, i to zarówno w procesie stosowania ustawy,
jak i prawdopodobnych zmian legislacyjnych.

Świadomi niedoskonałości, których z pewnością nie udało nam się
uniknąć, wyrażamy pokorną nadzieję, że zechcecie, Szanowni Czytelnicy,
uznać tę pozycję za przydatną i pomocną w codziennej praktyce.

Dziękujemy z całego serca za cierpliwość i wyrozumiałość naszym
najbliższym – Monice, Alicji, Szymonowi oraz Kasi, Ignacemu i Marysi,
bez których nieocenionego wsparcia publikacja ta nigdy by nie powstała.

Autorzy

VIII


