
UNITED STATES DISTRICT COURT 

SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK 

 

 

 

JONATHAN NNEBE i inni, 

 

    Powodowie 

 -przeciwko- 

MATTHEW DAUS i inni, 

    Oskarżeni 

 

Nr 06-cv-4991 (RJS) 

 

  

 

 

 

 

 

ANTHONY STALLWORTH, indywidualnie oraz 

w imieniu wszystkich innych osób w podobnej 

sytuacji 

    Powodowie 

 -przeciwko-  

MEERA JOSHI i inni, 

    Oskarżeni 

 

Nr 17-cv-7119 (RJS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POWIADOMIENIE O POSTĘPOWANIU Z POWÓDZTWA ZBIOROWEGO 
 

Do:  Wszystkich kierowców taksówek oraz pojazdów do wynajęcia, których licencje 
zostały zawieszone przez Nowojorską Komisję ds. Taksówek i Limuzyn (NYC Taxi 
and Limousine Commission, TLC) w okresie od 2003 r. do 2020 r. z powodu aresztu 
na podstawie zarzutów popełnienia przestępstwa (zbiorowo, „grupa”) 

 
PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z CAŁĄ TREŚCIĄ NINIEJSZEGO 

POWIADOMIENIA. 
UDZIAŁ W TYM POSTĘPOWANIU MOŻE WPŁYNĄĆ TWOJE PRAWA. 

TŁUMACZENIE TEGO POWIADOMIENIA NA INNE JĘZYKI DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE 
WWW.TLCSUSPENSIONCASE.COM 

 
Jest to nakazane sądownie powiadomienie o tym, że możesz być członkiem grupy w 
postępowaniu sądowym przeciwko Miastu Nowy Jork i zarządowi NYC Taxi and Limousine 
Commission, toczącym się aktualnie w Sądzie Dystryktowym Stanów Zjednoczonych dla 
Południowego Dystryktu Nowego Jorku (United States District Court for the Southern District 
of New York). 
 

Niniejsze powiadomienie ma na celu poinformowanie o ustanowieniu powództwa zbiorowego 
oraz stwierdzeniu przez sąd naruszenia przepisów konstytucji w odniesieniu do sposobu 
prowadzenia przez władze miejskie rozpraw kierowców, których licencje zostały zawieszone z 



 

 

powodu aresztu w okresie od 28 czerwca 2003 r. do 18 lutego 2020 r.  W związku z tym, 
możesz być uprawniony do otrzymania odszkodowania finansowego.  W chwili obecnej, nie 
trzeba podejmować żadnych czynności, aby wziąć udział w tym postępowaniu w charakterze 
strony.   
 
Niniejsze powiadomienie zawiera wyjaśnienia dotyczące: 
 

1. Sprawy będącej przedmiotem pozwu 
2. Praw członka grupy 
3. Prawa do otrzymania odszkodowania finansowego 
4. Czynności, które można podjąć 
5. Dalszego postępowania sądowego 
6. Sposobu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących tego postępowania 

 
1. Co jest przedmiotem postępowania sądowego 
 
 Toczą się dwa powiązane postępowania sądowe: Nnebe i inni przeciwko Daus i inni (Sprawa Nr 
06-cv-4991) oraz Stallworth i inny przeciwko Joshi i inni (Sprawa Nr 17-cv-7119).   
 

Powodowie Jonathan Nnebe, Eduardo Avenaut, Khairul Amin, Anthony Stallworth, Parichay 
Barman oraz Noor Tani wraz z Nowojorskim Stowarzyszeniem Taksówkarzy (New York Taxi Workers 
Alliance, NYTWA), wnieśli sprzeciw wobec procedury postępowania przez oskarżonych wobec 
kierowców, których licencje zostały zawieszone przez TLC z powodu aresztu na podstawie zarzutów 
popełnienia określonych przestępstw. W szczególności, powodowie zarzucają, iż powiadomienie o 
zawieszeniu oraz rozprawy dotyczące przywrócenia ważności zawieszonej licencji uzależnione od wyniku 
sprawy karnej kierowcy były sprzeczne z konstytucją. W 2019 r. Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych 
dla Drugiego Okręgu orzekł, że oskarżeni odmówili zawieszonym w prawach kierowcom należnego im 
konstytucyjnego prawa do skorzystania z właściwej procedury prawnej, ponieważ (1) powiadomienia nie 
zawierały adekwatnych danych dotyczących charakteru rozprawy kierowcy oraz (2) rozprawy nie 
umożliwiały kierowcom wystarczającej okazji do wniesienia sprzeciwu wobec zawieszenia licencji.    

 
 Sąd Dystryktowy wyraził zgodę na nadanie powództwu charakteru zbiorowego.  
W powództwie grupowym jedna lub kilka osób określanych mianem „reprezentantów grupy” wnosi 
sprawę w imieniu innych osób z podobnym roszczeniem, zwanych „członkami grupy”.   
W przypadku tego pozwu, powodami w sprawie są Jonathan Nnebe, Eduardo Avenaut, Khairul Amin, 
Anthony Stallworth, Parichay Barman oraz Noor Tani, którym TLC zawiesiło licencję na prowadzenie 
taksówki lub pojazdu do wynajęcia (FHV) z powodu aresztu.   
 
 W marcu 2022 r. Sąd Dystryktowy certyfikował grupę wszystkich kierowców taksówek oraz 
pojazdów do wynajęcia, których licencje TLC zawieszono w okresie od 28 czerwca 2003 r. do 18 lutego 
2020 r.  z powodu aresztu pod zarzutem popełnienia przestępstwa. Teraz Sąd Dystryktowy ustali, kto 
jest uprawniony do otrzymania odszkodowania oraz w jakiej wysokości.  Sąd orzekł, że wszyscy kierowcy 
należący do tej grupy będą, jako minimum, uprawnieni do otrzymania nominalnego odszkodowania w 
wysokości jednego dolara.  
 



 

 

2. Prawa członka grupy 
 

 Otrzymujesz niniejsze powiadomienie, ponieważ sąd nadał temu powództwu status pozwu 
zbiorowego, a Ty jesteś członkiem grupy, której prawa zostały naruszone. Powództwo zbiorowe to 
rodzaj postępowania sądowego, w ramach którego jedna lub kilka osób wnosi roszczenie w imieniu 
wszystkich członków grupy będących w podobnej sytuacji, w celu uzyskania odszkodowania lub innego 
rodzaju zadośćuczynienia dla całej grupy. Sąd Dystryktowy zadecydował, że postępowanie to może mieć 
formę powództwa zbiorowego, ponieważ spełnia wymogi par. 23 Federalnego Kodeksu Postępowania 
Cywilnego. Sprawę z powództwa zbiorowego prowadzi sędzia Richard J. Sullivan. 
 
 Wyrok wydany w tej sprawie będzie wiążący w stosunku do wszystkich członków tej grupy.  
Jeżeli Twoja licencja została zawieszona przez TLC w okresie od 28 czerwca 2003 r. do 18 lutego 2020 r. z 
powodu aresztu pod zarzutem popełnienia przestępstwa, jesteś członkiem tej grupy, chyba że poprosisz 
o wyłączenie stosownie do procedury opisanej poniżej.   
 

Grupę reprezentują Daniel L. Ackman, David T. Goldberg oraz Shannon Liss-Riordan, adwokaci 
grupy, a ich dane kontaktowe podano poniżej. Masz prawo, aby na własny koszt włączyć się do 
uczestnictwa w sprawie za pośrednictwem własnego adwokata, nie jest to jednak konieczne.    
 
3. Czy mogę otrzymać odszkodowanie? 
 
 Wszyscy członkowie grupy uprawnieni są do otrzymania nominalnego odszkodowania w 
wysokości jednego dolara.  To, czy indywidualny członek grupy otrzyma również odszkodowanie 
wyrównawcze, zostanie ustalone w ramach postępowania mającego na celu stwierdzenie, czy dana 
osoba zostałaby przywrócona w prawach licencjobiorcy, gdyby odbyła się w tej kwestii odpowiednia 
rozprawa, a osoba ta otrzymałaby adekwatne powiadomienie o prawie do uczestnictwa w rozprawie. 
Postępowanie uwzględni to, czy kontynuacja korzystania z licencji TLC przez członka grupy w okresie 
oczekiwania na rozprawę w kwestii postawionych zarzutów popełnienia przestępstwa stanowiłaby 
bezpośrednie i znaczące zagrożenie bezpieczeństwa publicznego. Kwota odszkodowania 
wyrównawczego, jeżeli zostałoby ono przyznane, będzie ustalona przez neutralnego decydenta, na 
podstawie materiału dowodowego potwierdzającego straty danej osoby poniesione w wyniku 
sprzecznego z konstytuują zawieszenia licencji TLC.  Oskarżeni mogą kwestionować uprawnienia 
członków grupy oraz materiał dowodowy w ramach postępowania o odszkodowanie wyrównawcze. 
 
4. Czynności, które można podjąć 

 
 Aby pozostać w grupie powodów oraz otrzymać nominalne odszkodowanie jak również 
potencjalne odszkodowanie wyrównawcze, nie trzeba podejmować żadnych czynności.  Osoby, które 
chcą zostać wyłączone z grupy, mogą złożyć pisemny wniosek o wyłączenie (wycofanie się) z grupy. 
Osoba, która wyłączy się z grupy nie otrzyma udziału w kwocie ugody, czynnościach naprawczych ani 
korzystnym wyroku wydanym w postępowaniu.  Osobom, które na własne życzenie wycofają się grupy, 
będzie przysługiwać prawo do indywidualnego dochodzenia roszczeń.  W przypadku zatrudnienia 
adwokata, należy to zrobić na własny koszt. 
 
  

Jeżeli chcesz zostać wyłączony z grupy, należy wypełnić dołączony formularz wniosku o 
wyłączenie z grupy.    
 



 

 

 Osoby, które zdecydują się na wyłączenie z grupy, muszą przesłać wypełniony formularz wniosku 
listem poleconym lub z dostawą na drugi dzień, z datą stempla pocztowego nie później niż 18 lipca 2022 
r. do adwokatów grupy - Shannon Liss-Riordan, Lichten & Liss-Riordan, 729 Boylston Street Suite 2000, 
Boston MA 02116. Wypełniony formularz można również przesłać e-mailem na adres 
tlcsuspensioncase@llrlaw.com nie później niż 18 lipca 2022 r.  Prosimy nie wysyłać tego formularza do 
sądu.   
 
5. Dalsze postępowanie sądowe 
 
 Stosownie do powyższego, sąd zadecydował o istnieniu podstawy do wniesienia sprawy przez 
powodów oraz stworzeniu grupy. W dalszej części postępowania, na podstawie indywidualnych 
przesłuchań członków grupy sąd zadecyduje o tym, którzy z członków grupy są uprawnieni do 
otrzymania odszkodowania i w jakiej wysokości. 
 
6. W jaki sposób można uzyskać dodatkowe informacje 
 

Niniejsze powiadomienie stanowi jedynie podsumowanie, nie zawiera szczegółów roszczeń ani 
linii obrony stron.  Z treścią pism procesowych i innych dokumentów dotyczących tego postępowania 
można zapoznać się w godzinach urzędowania w sądzie Daniel Patrick Moynihan U.S Courthouse, 500 
Pearl Street, New York, New York 10007.  Dodatkowe informacje można również uzyskać wysyłając e-
mail do adwokata grupy na adres tlcsuspensioncase@llrlaw.com, drogą pocztową na adres Shannon 
Liss-Riordan, Lichten & Liss-Riordan, P.C., 729 Boylston Street, Suite 2000, Boston, MA 02116, bądź 
telefonicznie pod numerem 929-477-9200. 

 
Shannon Liss-Riordan 

Lichten & Liss-Riordan, P.C. 
729 Boylston Street, Suite 2000 

Boston, MA 02116 
www.llrlaw.com 

 

Daniel Lee Ackman  
Law Office of Daniel L. Ackman 

165 Broadway, 23rd Floor 
New York, NY 10006 

www.danackmanlaw.com 
e-mail: dan@danackmanlaw.com 

 
David Thomas Goldberg 

Donahue & Goldberg, L.L.P. 
240 Kent Ave.  

Brooklyn, NY 11249 
 
7.  Co zrobić w przypadku zmiany adresu? 

 
 Jeżeli powiadomienie zostało wysłane na nieaktualny adres, należy podać adwokatowi grupy 
nowy adres do korespondencji, aby umożliwić otrzymywanie przyszłych powiadomień i/lub formularzy 
wniosku o odszkodowanie. Powiadomienie to nie dotyczy osób, które nie są członkami grupy. Wszelkie 
zmiany dotyczące adresu należy przesyłać e-mailem na adres tlcsuspensioncase@llrlaw.com lub pocztą 
na adres Lichten & Liss-Riordan, 729 Boylston Street Suite 2000, Boston MA 02116. Można również o 
zmianie adresu informować telefonicznie, dzwoniąc pod numer 929-477-9200. 

 

 

http://www.llrlaw.com/
http://www.danackmanlaw.com/
../!_Out/dan@danackmanlaw.com


 

 

WNIOSEK O WYŁĄCZENIE Z POZWU ZBIOROWEGO 

Nnebe i inni przeciwko Daus i inni (Sprawa Nr 06-cv-4991). 

Stallworth i inni przeciwko Joshi i inni (Sprawa Nr 17-cv-7119). 

 

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INSTRUKCJAMI 

NIE trzeba wypełniać tego formularza.  Osoby, które chcą pozostać stroną tego powództwa 
zbiorowego i otrzymać nominalne odszkodowanie pieniężne, NIE MUSZĄ PODEJMOWAĆ 

ŻADNYCH CZYNNOŚCI. 

Osoby, które chcą zostać wyłączone z tego powództwa zbiorowego, powinny wypełnić 
niniejszy formularz i wysłać go pocztą lub e-mailem do dnia 18 lipca 2022 r. włącznie. 

DANE OSOBOWE: Prosimy wpisać drukiem lub na maszynie poniższe dane.   

Imię i nazwisko: _________________________________________ Nr licencji TLC: 
_________________ 

Adres: _________________________________________________________________ 

Miejscowość, stan, kod pocztowy: 
____________________________________________________________ 

Adres e-mail: _________________________________________________________________ 

Numer telefonu: _____________________________________________________________ 

ZAZNACZYĆ ODPOWIEDNIE POLE I PODPISAĆ 

 

 

 

Chcę zostać wyłączony(-a) z grupy w tym powództwie. Rozumiem, że (1) nie 
otrzymam udziału w potencjalnym odszkodowaniu uzyskanym przez grupę w 
wyniku procesu lub ugody zawartej w sprawie; (2) żadna korzystna w stosunku 
do oskarżonego decyzja w sprawienie nie będzie wobec mnie wiążąca; oraz (3) 
mogę wnieść roszczenie w stosunku do oskarżonego składając pozew na własny 
koszt. 

 
 
Podpis:  ___________________________________ Data: __________________ 
 

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE WYSŁANIA 
 

Formularz należy przesłać e-mailem na adres tlcsuspensioncase@llrlaw.com do dnia 18 lipca 
2022 r. włącznie lub pocztą na adres: Lichten & Liss-Riordan, 729 Boylston Street Suite 2000, 
Boston MA 02116, data stempla pocztowego nie później, niż 18 lipca 2022 r. Prosimy nie 
wysyłać tego formularza do sądu.  


