Legal Alert
COVID-19 wpłynie na bieg
terminów materialnych

1 kwietnia 2020

W dniu 1 kwietnia 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektórych innych ustaw, wprowadzając tzw. tarczę antykryzysową.
W Nowelizacji znajdujemy m.in. przepisy, które będą miały wpływ na
bieg terminów materialnoprawnych w okresie obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu
COVID-19 (tj. od 13 marca 2020 r.).
Zmiany dotyczą wstrzymania i zawieszenia w okresie obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu
COVID-19 ze skutkiem od dnia 13 marca 2020 r. do dnia odwołania tego stanu
(„Okres przejściowy”) części terminów materialnoprawnych. Przepisów
Nowelizacji wprowadzających te zmiany nie będzie się jednak stosowało
do terminów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
W Nowelizacji wskazano, że w Okresie przejściowym nie rozpoczyna się,
a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres, bieg przewidzianych przepisami
prawa administracyjnego terminów:
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1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej
przed sądem lub organem,
2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa
i obowiązki,
3) przedawnienia,
4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw
rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie
w opóźnienie,
5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki
dla strony,
6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne
podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które
powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów
na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających
z przepisów o ich ustroju.
Regulacja ta nie dotyczy terminów w rozpoznawanych przez sądy sprawach
pilnych w rozumieniu Nowelizacji, terminów w sprawach wyboru lub powołania
organów, których kadencje są określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
oraz terminów w postępowaniach w sprawach wniosków i pytań prawnych
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wszczętych i niezakończonych przed Trybunałem Konstytucyjnym. Sprawami
pilnymi Nowelizacja nazywa sprawy, w przypadku których ustawa określa termin
ich rozpatrzenia przez sąd oraz sprawy wniosków o wstrzymanie wykonania aktu
lub czynności.
Dodatkowo Nowelizacja przewiduje, że właściwy organ, sąd lub podmiot może
wezwać obowiązanego do dokonania czynności wynikających z przepisów prawa,
w oznaczonym terminie i w zakresie, w jakim przepis ten zobowiązuje do
dokonania czynności, jeżeli niepodjęcie czynności mogłoby spowodować
niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla
interesu społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę
materialną. W takim przypadku obowiązany powinien wykonać obowiązek
w oznaczonym terminie.
Należy podkreślić, że czynności dokonane w celu wykonania uprawnienia lub
obowiązku w Okresie przejściowym są skuteczne. Oznacza to zatem, że strony
mogą w tym czasie dokonać czynności mającej na celu zainicjowanie
postępowania.
W Okresie przejściowym nie będą biegły terminy przedawnienia karalności czynu
oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa
i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia.

Wspieramy w czasie kryzysu
Jeśli potrzebują Państwo porady prawnej w zakresie wpływu pandemii
na Państwa biznes, nasz multidyscyplinarny zespół jest w pełnej
gotowości do współpracy. Prosimy o kontakt na poniższy adres:
coronavirus@eversheds-sutherland.pl
Jeżeli Państwa firma działa za granicą i będą Państwo potrzebować
wsparcia prawnego w konkretnym kraju, międzynarodowy zespół
Eversheds Sutherland pozostaje do dyspozycji.

Webinaria i publikacje
Informacje o najbliższych webinariach oraz artykuły dotyczące wpływu
epidemii na działalność biznesową znaleźć można na naszej stronie > >
Wiele istotnych informacji prawnych dotyczących innych państw
znajduje się na uruchomionej przez Eversheds Sutherland stronie
Coronavirus Legal Hub >>

Informacje zawarte w tym dokumencie nie stanowią porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej
lub bardziej szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt ze wskazanym wyżej prawnikiem.
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