Legal Alert
COVID-19 wpłynie na terminy
sądowe
2 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 przepisy, które będą miały wpływ
na bieg terminów procesowych 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”) terminów proceduralnych. 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.
Zgodnie z Nowelizacją w Okresie przejściowym bieg terminów procesowych
ustawowych i sądowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu
na ten okres.
Jakie terminy objęła nowelizacja?
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postępowania sądowe, w tym sądowoadministracyjne,
postępowania egzekucyjne,
postępowania karne,
postępowania karne skarbowe,
postępowania w sprawach o wykroczenia,
postępowania administracyjne,
postępowania i kontrole prowadzone na podstawie Ordynacji
podatkowej,
8) kontrole celno-skarbowe,
9) postępowania w sprawach dotyczących pozostawienia lub wykreślenia
domen z rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych
niezgodnie z ustawą o grach hazardowych,
10) inne postępowania prowadzone na podstawie ustaw.
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
wszczętych i niezakończonych przed Trybunałem Konstytucyjnym. Sprawami
pilnymi Nowelizacja nazywa sprawy, w przypadku których ustawa określa termin
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ich rozpatrzenia przez sąd oraz sprawy wniosków o wstrzymanie wykonania aktu
lub czynności.
Skuteczność czynności wykonanych w terminie przejściowym
Czynności dokonane w Okresie przejściowym będą skuteczne. W przypadku
zatem, w którym podmiot planuje wszczęcie postępowania lub też chce wykonać
daną czynność procesową, rekomendujemy nie wstrzymywać tych czynności.
Trzeba mieć bowiem świadomość, że po zakończeniu Okresu przejściowego sądy
będą bardzo obciążone. Warto zatem podejmować działania już teraz.
O ile bowiem, poza sprawami pilnymi, sądy nie będą przeprowadzać w Okresie
przejściowym ani rozpraw, ani posiedzeń jawnych, to na pewno będą chociażby
zapoznawać się ze stanowiskami stron.
Zawieszone zostaną także terminy w stosunku do organów administracji,
a mianowicie terminy na milczące załatwienie sprawy lub inne w sprawach,
w których brak czynności organu uprawnia stronę lub uczestnika postępowania
do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw
i obowiązków strony lub uczestnika postępowania. Organy nie będą także karane
za przestój w załatwianiu spraw, a zaprzestanie czynności przez sąd, organ lub
podmiot, prowadzące odpowiednio postępowanie lub kontrolę nie będzie mogło
być podstawą wywodzenia środków prawnych dotyczących bezczynności,
przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez
nieuzasadnionej zwłoki. Jednakże w tym okresie organ lub inny podmiot będą
mogły z urzędu wydawać decyzję przykładowo uwzględniające w całości żądania
stron.
Nowelizacja wskazuje wprost, że zaprzestanie czynności w Okresie przejściowym
przez sąd, organ lub podmiot, prowadzące odpowiednio postępowanie lub kontrolę
nie może być podstawą wywodzenia środków prawnych dotyczących bezczynności,
przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez
nieuzasadnionej zwłoki.
W Okresie przejściowym nie będą także wykonywane tytuły wykonawcze
nakazujące opróżnienie lokalu mieszkalnego (eksmisja).

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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