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W tarczy 3.0. kolejny raz został rozszerzony katalog spraw pilnych, tym razem o sprawy:

▪ w których jest stosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania,

▪ dotyczące przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym przez sąd na podstawie art. 185a–

185c albo art. 316 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r.

poz. 30, 413 i 568), jeżeli o przeprowadzenie przesłuchania w trybie przewidzianym dla rozpoznawania

spraw pilnych wniósł prokurator,

▪ dotyczące warunkowego umorzenia postępowania, zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej

oraz odwołania warunkowego zwolnienia,

Odwieszenie terminów

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (tzw. tarcza 3.0.) uchyliła art. 15zzr i art. 15zzs 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 (Dz. U. poz. 374, 567, 568

i 695).

Oznacza to, iż terminy, które zostały zawieszone lub których bieg

nie rozpoczął się (o których pisałam w poprzednich alertach

dotyczących terminów prawa administracyjnego [LINK] oraz terminów

procesowych, egzekucyjnych [LINK]) biegną dalej z zastrzeżeniem,

iż bieg rozpoczynają po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie tarczy 3.0,

czyli zgodnie ze wskazaniami na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości2

od 23 maja 2020 r. Czynności dokonane w trakcie „zawieszenia”

terminów pozostają w mocy.

Bieg karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa

i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie tarczy 3.0,

a więc z dniem 16 maja 2020 r.

Sądy od 15 maja 2020 r. zaczęły już funkcjonować, została wznowiona wysyłka pism, a także postępuje

organizacja rozpraw w kontekście nowych wymogów sanitarnych, o czym poniżej.

Od

23 maja 2020 
terminy biegną dalej

W Tarczy 3.0. znalazły się przepisy, które mogą zainteresować nie tylko strony

procesu czy prawników, znajdują się tam uregulowania mogące zainteresować

każdego potencjalnego wierzyciela. Najważniejszą kwestią jest powolne

odmrażanie pracy sądów. Należy podkreślić, iż przepisy omawianej ustawy

uchylają wcześniejsze przepisy dotyczące zawieszenia terminów prawa

administracyjnego czy terminów procesowych oraz egzekucyjnych. Oznacza

to, iż, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości, zawieszone

terminy od 23 maja 2020 r. rozpoczynają swój bieg lub biegną dalej.
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▪ prowadzone po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego,

▪ o ogłoszenie upadłości oraz prowadzone po ogłoszeniu upadłości,

▪ o wyrażenie zgody na wykonanie czynności medycznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia

1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,

▪ o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
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W powyższych i w innych sprawach przewidzianych art. 14a ust. 43 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, rozprawy będą odbywały się w Sądzie

z obowiązkiem zachowania najwyższych standardów sanitarnych. Należy pamiętać, iż także w Sądzie

obowiązują wszelkie obostrzenia związane ze stanem epidemii– w tym m.in. obowiązkowe jest noszenie

maseczek, a także dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku Sądu. Ponadto, niektóre z Sądów wprowadziły

możliwość wejścia do budynku Sądu jedynie osób wezwanych oraz 15 minut przed planowaną rozprawą. Ma

to w znaczącym stopniu ograniczyć liczbę osób znajdujących się w tym samym momencie w budynku Sądu.

Znaczącą zaletą jest możliwość składania wniosków

o ogłoszenie upadłości w trybie spraw pilnych. Możemy

w takim wypadku zakładać, iż sprawa zostanie rozpoznana

w tym pilnym trybie, co szczególnie w tych trudnych czasach

jest istotnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców

borykających się z trudnościami finansowymi i poszuku-

jących rozwiązańmodyfikacji swego biznesu.

Rozprawy online i posiedzenia niejawne

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. wprowadza rozwiązania umożliwiające

przeprowadzanie rozpraw lub posiedzeń jawnych, w okresie

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,

a także w ciągu roku od odwołania stanu epidemii, przy pomocy

urządzeń technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie

na odległość wraz z przekazem obrazu i dźwięku, bez konieczności,

aby osoby uczestniczące musiały przebywać w budynku Sądu.

Do oceny Sądu pozostanie, czy rozprawa może odbyć się w trybie zdalnym czy może odbyć się w normalnych

warunkach bez narażania życia i zdrowia osób uczestniczących w rozprawie.

Jeżeli Sąd uzna powyższe za niemożliwe, a rozpoznanie sprawy uzna za konieczne, może zarządzić

przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli żadna ze stron w ciągu 7 dni od dnia doręczenia

zawiadomienia o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne nie złoży sprzeciwu.

Kolejnym rozwiązaniem zaproponowanym w ramach tarczy 3.0 jest możliwość zamknięcia rozprawy i wydania

orzeczenia na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu cywilnym po uprzednim odebraniu od stron lub

uczestników postępowania stanowisk na piśmie, jeżeli w sprawie zostało przeprowadzone postępowanie

dowodowe w całości.
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Licytacja nieruchomości służącej zaspokojeniu potrzeb 

mieszkaniowych dłużnika na nowych zasadach

Tarcza 3.0 wprowadziła także regulacje uniemożliwiające przepro-

wadzanie licytacji nieruchomości (lokali mieszkalnych i nieruchomości

gruntowych zabudowanych budynkiem mieszkalnym), które służą

zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika w czasie obowiązywania

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także 90 dni

po jego zakończeniu. Niniejszy przepis będzie obowiązywał po upływie

14 dni od dnia ogłoszenia ustawy, tj. od dnia 30 maja 2020 r.

Naszym 
zdaniem

Podobnie sytuacja może wyglądać przy postępowaniu przed sądem drugiej instancji w postępowaniu

cywilnym, w którym wniesiono apelację przed 7 listopada 2019 r. Wówczas, gdy sąd drugiej instancji uzna,

że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, może skierować sprawę na posiedzenie niejawne.

Z zastrzeżeniem możliwości wniesienia przez stronę o przeprowadzenie rozprawy lub wniesienia

o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków lub przesłuchania stron. W terminie 7 dni od dnia doręczenia

zawiadomienia o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne będzie można złożyć wniosek

o przeprowadzenie rozprawy apelacyjnej.

Rozporządzeniem Minister Sprawiedliwości ma zaprojektować, wdrożyć i rozwinąć system teleinformatyczny

niezbędny do obsługi postępowań sądowych przy uwzględnieniu możliwości technicznych sądów. Nie zostało

jednak wskazane, kiedy rozporządzenie zostanie wydane, a co do zasady rozprawy już mogą odbywać się

zdalnie. Natomiast na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości widnieje informacja, w której jest wskazane, iż:

Minister Sprawiedliwości przeanalizuje i określi w rekomendacjach dla sądów warunki dla

przeprowadzania takich rozpraw, mając na uwadze możliwości techniczne i organizacyjne

sądów oraz potrzebę sprawnego działania systemu przy zapewnieniu odpowiedniego

poziomu bezpieczeństwa.

Nie ma więc mowy o żadnych „nowych” rozwiązaniach dla systemów teleinformatycznych sądów, które są,

delikatnie mówiąc, częściowo wiekowe lub czasami w ogóle ich nie ma.

To właśnie z uwagi na brak regulacji dotyczących chociażby wymogów technicznych czy

kwestii bezpieczeństwa w sieci, przeprowadzenie rozpraw za pomocą systemu

teleinformatycznego naszym zdaniem nie będzie możliwe lub co najmniej bardzo

utrudnione w najbliższym czasie.

Ponadto, wprowadzony został przepis art. 9524 do kodeksu postępowania cywilnego, który zakłada, iż termin

licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą

zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika wyznacza się na wniosek wierzyciela. Wierzyciel jest

uprawniony do złożenia takiego wniosku, jeżeli wysokość jego wierzytelności, a konkretniej należności

głównej, stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania, a więc wartości

nieruchomości. Możliwe jest także wystosowanie wniosków o przeprowadzenie licytacji przez kilku

wierzycieli, których łączna wysokość dochodzonej należności głównej stanowi co najmniej równowartość

jednej dwudziestej części sumy oszacowania.
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1 Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

(Dz.U. 2020 poz. 875).
2 https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/bezpieczne-przywracanie-normalnej-pracy-sadow--tarcza-antykryzysowa-30-zaczyna-obowiazywac
3 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000374/U/D20200374Lj.pdf
4Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.).

Należy także zaznaczyć, iż niniejsze uregulowania będą miały zastosowanie do spraw wszczętych

i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed 16 maja 2020 r., jeżeli wierzyciel nie złożył

wniosku o wyznaczenie terminu pierwszej licytacji nieruchomości przed dniem wejścia w życie ustawy.

Marcelina Mikołajczyk 
aplikant radcowski
Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy

533 368 588 
m.mikolajczyk@ostrowski-legal.net

Umów konsultację

https://www.linkedin.com/company/kancelaria-ostrowski-i-wsp%C3%B3lnicy
https://www.instagram.com/kancelariaostrowskiiwspolnicy/?hl=pl
https://www.youtube.com/channel/UC4gWBioNlPp5kDbL2Mt2kcQ
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/bezpieczne-przywracanie-normalnej-pracy-sadow--tarcza-antykryzysowa-30-zaczyna-obowiazywac
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000374/U/D20200374Lj.pdf
mailto:m.mikolajczyk@ostrowski-legal.net
https://ostrowski.legal/opieka-prawna-online/#formularz-hook

