
Powszechna skala problemu oraz wybiórcza i budząca wiele problemów interpretacyjnych interwencja

ustawowa[1] każe przypuszczać, że najemcy i wynajmujący muszą sami uregulować warunki współpracy na ten

trudny czas. W wielu przypadkach konieczne będzie jednak żądanie ułożenia stosunków lub rozsądzenia sporu

przez sąd. Z tego powodu warto wskazać krótko niektóre możliwości, jakie wypracował rynek lub zapewniają

obowiązujące przepisy.

Wyzwania i działania 
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Trwająca epidemia COVID-19 i wywołane tym zakazy i ograniczenia w sposób

szczególny wpływają na rynek najmu. Wprowadzone z dnia na dzień regulacje

uniemożliwiły normalne funkcjonowanie całych branż lub poszczególnych

obiektów. Od 13 marca 2020 r. doświadcza tego w szczególności branża

handlowa, sektor HoReCa, rynek Spa & Welness, czy też właściciele powierzchni

biurowych. Problemy nie oszczędziły także indywidulanych inwestorów

operujących na rynku najmu krótkoterminowego. Wszędzie tam, z dnia na dzień

wynajmujący i najemcy zostali skonfrontowani z koniecznością radzenia sobie

z zaistniałą sytuacją.
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Szeroko stosowanym w praktyce rozwiązaniem stają się czasowe obniżki czynszów

lub ich czasowe zawieszenie. W zamian ustala się proporcjonalne wydłużanie

okresu najmu lub ustalenie spłaty obniżonego czynszu na kolejne okresy

czynszowe. W tym kierunku zdaje się częściowo zmierzać także regulacja

ustawowa. Przepis art. 15ze ust. 1 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[2],

przewiduje na okres obowiązywania zakazów prowadzenia działalności w galeriach

handlowych wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań stron umowy najmu dotyczącej

używania powierzchni handlowej.

Niemniej, przepis ten w ustępie 2 nakazuje najemcy[3] złożenie wynajmującemu bezwarunkowej i wiążącej

oferty przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu

przedłużony o sześć miesięcy. Pomijając w tym miejscu kwestię nieścisłości i problemów w interpretacji

i praktycznym zastosowaniu tego przepisu[4] trzeba stwierdzić, że prezentowane rozwiązanie stosowane jest

aktualnie szeroko przez strony umów najmu dotyczących także innych obiektów, niż galerie handlowe

i nie tylko w sytuacji, gdy obowiązują je czasowe zakazy prowadzenia działalności.

Wspólny problem - wspólna sprawa

Problemy najemców to oczywiste kłopoty dla wynajmujących. Stąd też dość powszechne jest podejmowanie

wspólnych wysiłków w celu podziału negatywnych konsekwencji wywołanych epidemią. Takie działania

wymagają najczęściej zmiany warunków obowiązujących umów i dostosowania ich do aktualnych możliwości

kontrahentów oraz przygotowania regulacji na wypadek dalszego pogorszenia koniunktury.
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Oczywiście wachlarz możliwych rozwiązań jest szeroki i będzie uzależniony

od specyfiki konkretnej umowy i branży. Istotne jest jednak wspólne

wypracowanie rozwiązań i co najważniejsze ich wyraźne uregulowanie. Stąd,

jak zawsze rekomendowanym jest dopilnowanie, aby ustalenia przybrały

wymaganą przez przepisy lub umowę formę lub aby zadbać o zabezpieczenie

dowodów na okoliczność podjętych zobowiązań. Takie działanie nie tylko

ograniczy ryzyko przyszłych sporów stron, ale także problemów z organami

skarbowymi, których łaskawość wywołana epidemią ustąpi tak szybko, jak tylko

ustąpi sam wirus (choć zawsze można wierzyć w nadzwyczajną przemianę

wywołaną nadzwyczajną sytuacją).

Wspólny problem, to twoja sprawa

Optymistyczne oczekiwanie racjonalności obu stron umowy i wzajemnej gotowości solidarnego dzielenia się

problemem nie zawsze przyniesie efekt. Brak elastyczności kontrahentów lub po prostu brak pola

dla kompromisu będzie na pewno skutkować licznymi sporami najemców i wynajmujących. Kwestią zasadniczą

i szczególnie istotną po ostatniej nowelizacji zasad procesu cywilnego w sprawach gospodarczych[5] jest

zadbanie o należyte udokumentowanie tych wszystkich konsekwencji epidemii, które uniemożliwiają

lub utrudniają normalne wykonywanie umów najmu.

Dopilnuj, aby 
ustalenia przyjęły 
odpowiednią 
formę

Gdy bowiem minie zaraza i sądy podejmą normalne działanie (czego niestety

nie należy szybko oczekiwać), rację będzie miała tylko ta strona, która będzie

w stanie wykazać, że nie ponosi winy za niewykonanie umowy. Konieczne będzie

wykazanie m.in, że najemca pozbawiony został możliwości działania poprzez

wprowadzone zakazy lub ograniczenia, że podejmował działania w celu ratowania

biznesu i wykonania umów. To tylko przykładowa prezentacja kwestii,

o zabezpieczenie, których należy teraz zadbać. Co ważne, z takiego obowiązku

dowodowego nie są zwolnieni nawet najemcy, których dotyczyły całkowite zakazy

ich działalności (np. prowadzący działalność edukacyjną lub szkoleniową).

Podmioty te muszą liczyć się z koniecznością odparcia zarzutu, że mogły przecież

przejść na świadczenie usług online i płacić za czynsz najmu. Jak widać, sytuacja

nie jest oczywista i w dobrze pojętym interesie jest przezorność i dbałość o swoje

interesy na wypadek przyszłych sporów. Z taką samą pieczołowitością warto

dokumentować teraz starania o dobrowolną zmianę warunków najmu i wszelkie

wysiłki z tym związane.

Analogiczną pracę muszą wykonać także ci najemcy, którzy nie chcą pozostawiać ryzyka sporów na przyszłość.

Już aktualnie można bowiem zażądać od sądu dostosowania umowy do aktualnych warunków lub ją nawet

rozwiązać. Taką możliwość daje powództwo na podstawie klauzuli rebus sic stantibus. Artykuł 357[6] § 1 k.c.

stanowi, że jeżeli w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia może łączyć się

z nadmiernymi trudnościami albo grozić jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały

przy zawarciu umowy, sąd może – po rozważeniu interesów stron i zgodnie z zasadami współżycia społecznego

– oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy.

Przepis ten można z sukcesem zastosować do umów najmu, np. żądając zmiany wysokości czynszu najmu

lub terminu zapłaty.

Zadbaj o należyte 
udokumentowanie  
konsekwencji 
epidemii
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Aby skorzystać z tej drogi trzeba wykazać:

► wystąpienie nadzwyczajnej zmiany stosunków;

► nadmierne trudności w spełnieniu świadczenia lub groźbę straty dla jednej ze stron;

► związek przyczynowy pomiędzy zmianą stosunków a utrudnieniami w wykonaniu zobowiązania lub groźbą

straty;

► i wreszcie nieprzewidzenie przez strony przy zawieraniu umowy, wpływu zmiany stosunków na wykonanie

zobowiązania.

Dowiedzenie zmiany stosunków społeczno-gospodarczych, o powszechnym i wyjątkowym zakresie nie będzie

raczej trudne do udowodnienia. Kwestia wystąpienia nadmiernych trudności w spełnieniu świadczenia

lub groźby rażącej stratą w następstwie epidemii wymagać będzie już szczegółowego dowodzenia

i skrupulatnego wykazania. Korzystanie z klauzuli rebus sic stantibus w praktyce niesie ze sobą jednak także wiele

innych wyzwań, ograniczeń i ryzyk. Pomijając przewlekłość procesów, a obecnie faktyczne zamrożenie wymiaru

sprawiedliwości, należy zaznaczyć, że jest to środek dotyczący przyszłych świadczeń, których treść ma zostać

zmodyfikowana. Aby takie działanie miało sens absolutnie celowym byłoby złożenie przed lub wraz z pozwem,

wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia. To pozwoli na czasową ochronę przed niekorzystnymi

działaniami kontrahenta na czas trwającej pandemii i postępowania sądowego. I tu jednak udzielenie

zabezpieczenia wymagać będzie uprawdopodobnienia roszczenia (w tym przypadku roszczenia o zmianę

sposobu wykonania, wysokości lub o rozwiązanie umowy, tj. przesłanek z art. 357 § 1 k.c.) oraz interesu

prawnego, tj. uprawdopodobnienia, że brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie

zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągniecie celu

postępowania w sprawie (art. 730 i 730 k.p.c.).

Wobec ograniczonej obecnie działalności sądów, zabezpieczenie roszczenia ma aktualnie tą zaletę, że wniosek taki

jest rozpatrywany nie później niż w terminie tygodnia od jego wpływu, a większość wniosków rozpatrywana jest

na posiedzeniu niejawnym. Ta droga daje więc nadzieję na szybkie uzyskanie ochrony interesów i tymczasowe

ułożenie relacji kontraktowych na trudne czasy. Nie można pomijać także innego waloru praktycznego. Uzyskanie

zabezpieczenia może zasadniczo polepszyć pozycję negocjacyjną w relacjach z nieprzejednanym dotąd

kontrahentem i skłonić go do akceptacji tego, że wspólny problem, to jednak wspólna sprawa.
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[1] Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r., poz. 568) - tzw. „Tarcza antykryzysowa 1.0”.
[2] Dz. U. z 2020 r. poz. 374 - wprowadzony na mocy art. 1 pkt 14) przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej.
[3] Także dzierżawcy i innym uprawnionym do używania powierzchni handlowej na podstawie umów o korzystanie z takiej powierzchni.
[4] Choćby kwestię tego, w jaki sposób można przepisem ust. 2 przedłużyć obowiązywanie umowy, która na mocy ust. 1 wygasa z mocy prawa, czy tego, jakie co zrobić

w konsekwencji ustawowego przerwania najmu – czy należy opróżniać i zwracać lokal, zwracać kaucje i inne zabezpieczenia, rozliczać nakłady i ulepszenia, itd.
[5] Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469.
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