Odszkodowania
za lockdown

Jak uzyskać
odszkodowanie
od Skarbu Państwa
z tytułu ograniczeń
działalności
gospodarczej?

CZY WPROWADZANIE ZAKAZÓW I
OGRANICZEŃ W PROWADZENIU
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
BYŁO ZGODNE Z PRAWEM?

Ograniczenia,
nakazy
i
zakazy
ustanawiane w związku z pandemią
zostały wprowadzane na podstawie
rozporządzeń Rady Ministrów.
Jako podstawę do wydania rozporządzeń
wskazuje się art. 46a oraz art. 46b
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz o zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi. Podstawy te
nie
dają
jednak
dostatecznego
upoważnienia ustawowego do nałożenia
zakazów
i
ograniczeń
w
drodze
rozporządzenia. Funkcją rozporządzenia
jest bowiem konkretyzacja ustawy, a nie
jej uzupełnianie.
Zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji,
ograniczenie praw i wolności człowieka i
obywatela może nastąpić wyłącznie w
akcie rangi ustawowej.
Obecnie
coraz
więcej
sądów
powszechnych orzeka o braku podstaw
prawnych
do
wymierzania
kar
i
nakładania sankcji na przedsiębiorców w
związku z nieprzestrzeganiem wprowadzonych zakazów i ograniczeń.
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JAKIE BRANŻE ZOSTAŁY OBJĘTE ZAKAZEM
LUB OGRANICZENIEM DZIAŁALNOŚCI?

TURYSTYKA
HOTELARSTWO
KULTURA I SZTUKA
BRANŻA SPORTOWA I FITNESS
GASTRONOMIA
BRANŻA ROZRYWKOWO-EVENTOWA
BRANŻA KOSMETYCZNA
BRANŻA FRYZJERSKA
BRANŻA WESELNA
TRANSPORT I LOGISTYKA
BRANŻA FIZJOTERAPEUTYCZNA
SPRZEDAŻ DETALICZNA
DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW HANDLOWYCH I SKLEPÓW
WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH
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CZY PRZEDSIĘBIORCA MOŻE ŻĄDAĆ ODSZKODOWANIA
OD SKARBU PAŃSTWA?
Ramy prawne odpowiedzialności Skarbu Państwa za działania organu
władzy publicznej wyznacza art. 77 ust. 1 Konstytucji RP. Przepis ten
konstytuuje prawo podmiotowe jednostki („każdego”) do uzyskania
odszkodowania za niezgodne z prawem wykonywanie władzy
publicznej. Szczegółowe zasady ponoszenia odpowiedzialności za
szkody wyrządzone przed podmioty wykonujące władzę publiczną
uregulowano w art. 417-417(1) Kodeksu cywilnego.
Ogólnymi przesłankami odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu
Państwa lub innej osoby prawnej wykonującą władzę publiczną z
mocy prawa, jest:
1. Wystąpienie zdarzenia w postaci niezgodnego z prawem działania
lub zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej;
2. Szkoda – uszczerbek może mieć charakter zarówno majątkowy, jak
i niemajątkowy;
3. Adekwatny związek przyczynowy – odpowiedzialność może być
poniesiona wyłącznie za normalne następstwa niezgodnego z
prawem działania lub zaniechania.
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PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI SKARBU PAŃSTWA
Za szczególne przesłanki odpowiedzialności Skarbu Państwa w
związku z ograniczeniami, nakazami i zakazami wprowadzonymi w
związku ze stanem epidemicznym w Polsce można uznać:
Bezprawne graniczenie przez władze państwowe wolności i praw
człowieka oraz obywatela (w szczególności wolności działalności
gospodarczej) skutkujących powstaniem szkody majątkowej;
Bezprawne wprowadzenie ograniczeń wolności i praw człowieka
oraz obywatela w drodze rozporządzenia, mimo że zgodnie z art. 31
ust. 3 Konstytucji tego rodzaju ograniczenia mogą być
wprowadzone wyłącznie w drodze ustawy;
Bezprawne wprowadzenie całkowitego zakazu prowadzenia
działalności gospodarczej w odniesieniu do niektórych rodzajów tej
działalności, pomimo, że zgodnie z art. 22 w zw. z art. 31 ust. 3 oraz
233 ust. 3 Konstytucji, możliwe jest wyłącznie ograniczenie
wolności działalności gospodarczej, a nie całkowity zakaz;
Zaniechanie legislacyjne polegające na niewprowadzeniu stanu
nadzwyczajnego
pomimo
spełnienia
konstytucyjnych
i
ustawowych przesłanek do ogłoszenia tego stanu nadzwyczajnego.

Istnieją co najmniej dwie podstawy prawne, na mocy których
potencjalnie możliwe jest żądanie odszkodowania od Skarbu
Państwa:
1. Art. 417 (1) § 1 Kodeksu cywilnego - z tytułu szkody wyrządzonej
przez wydanie aktu normatywnego, który jest niezgodny z
Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą.
2. Art. 417 (1) § 4 Kodeksu cywilnego - z tytułu szkody wyrządzonej
przez zaniechanie organów państwowych przejawiające się w
braku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego mimo zaistnienia
ustawowych przesłanek (tzw. zaniechanie legislacyjne), co w
konsekwencji
uniemożliwiło
skorzystanie
przez
obywateli
(przedsiębiorców) ze specjalnej procedury dochodzenia roszczeń o
naprawienie szkody.
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SZKODA WYRZĄDZONA PRZEZ WYDANIE
AKTU PRAWNEGO
Zgodnie z art. 417 (1) § 1 KC - "Jeżeli szkoda została
wyrządzona przez wydanie aktu normatywnego, jej
naprawienia można żądać po stwierdzeniu we
właściwym postępowaniu niezgodności tego aktu z
Konstytucją,
ratyfikowaną
umową
międzynarodową lub ustawą."
Zgodnie z przepisem art. 417 (1) § 1 KC w
pierwszej kolejności konieczne będzie uzyskanie
tzw. prejudykatu, czyli orzeczenia przez Trybunał
Konstytucyjny (TK) lub Europejski Trybunał Praw
Człowieka (ETPC) o niezgodności z Konstytucją
przepisów
wprowadzających
zakazy
i
ograniczenia działalności;
W
określonych
przypadkach
sądy
mogą
skorzystać
z
tzw.
rozproszonej
kontroli
konstytucyjności, polegającej na bezpośrednim
stosowaniu oraz powoływaniu się na Konstytucję
przez sądy powszechne (bez uprzedniego
orzeczenia o niekonstytucyjności przez TK lub
ETPC);
W dniu 28.08.2020 r. Premier RP wystosował do
TK wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją
normy art. 417 (1) § 1 KC. Trybunał rozstrzygnie,
czy sądy powszechne będą mogły samodzielnie
orzekać w zakresie niezgodności z Konstytucją
aktów niższej rangi Nie można wykluczyć, że TK
orzeknie w tej sprawie na niekorzyść
przedsiębiorców, przesądzając o tym, iż tylko on
sam (TK) może orzec o konstytucyjności danego
przepisu. W takim przypadku skorzystanie z
omawianej podstawy prawnej w celu uzyskania
odszkodowania
może
stać
się
bardzo
długotrwałe, a być może nawet niemożliwe;
Do
czasu
wydania
orzeczenia
przez
TK
(niekorzystnego),
oparcie
roszczenia
odszkodowawczego na art. 417 (1) § 1 KC może
być jednak skuteczne.
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SZKODA WYRZĄDZONA PRZEZ ZANIECHANIE
POLEGAJĄCE NA NIEWPROWADZENIU STANU
NADZWYCZAJNEGO (ZANIECHANIE LEGISLACYJNE)
Zgodnie z art. 417 (1) § 4 KC - "Jeżeli szkoda została wyrządzona przez
niewydanie aktu normatywnego, którego obowiązek wydania
przewiduje przepis prawa, niezgodność z prawem niewydania tego
aktu stwierdza sąd rozpoznający sprawę o naprawienie szkody."
Niezgodność z prawem w zakresie niewydania aktu prawnego
stwierdza sąd rozpoznający sprawę o naprawienie szkody, co
oznacza, że roszczenie odszkodowawcze skierowane na podstawie
art. 417 (1) § 4 KC nie wymaga uprzedniego uzyskania prejudykatu
(procedura będzie zatem dużo szybsza);
Przedsiębiorca
uzyskuje
materialnoprawną
przesłankę
odpowiedzialności Skarbu Państwa i może uzyskać odszkodowanie
na podstawie przepisów szczególnych mających zastosowanie w
przypadku stanów nadzwyczajnych;
Odszkodowanie w tym przypadku może obejmować tylko
rzeczywiste straty (nie może obejmować utraconych korzyści);
Nie można wykluczyć ryzyka oddalenia pozwu o odszkodowanie na
tej podstawie prawnej z uwagi na fakt, iż nawet w przypadku
zaistnienia ustawowych przesłanek do wprowadzenia stanu
nadzwyczajnego, władze państwowe jedynie "mogą", a nie "muszą"
wprowadzić taki stan nadzwyczajny.
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