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O potrzebie ustanowienia instytucji 
zawieszenia mocy obowiązywania aktu 

normatywnego w polskim systemie prawnym 
na wzór Konstytucji Republiki Słowacji

Streszczenie:

Przedstawiam artykule w instytucję zawieszenia obowiązywania aktu normatywnego 
na Słowacji. Analogiczna instytucja nie występuje w prawie polskim. Podobne skutki, jakie 
pełni ona na Słowacji, mogą zostać w Polsce osiągnięte dzięki instytucji zawieszenia postę-
powania w poszczególnych procedurach. Niestety zawieszenie postępowania w konkretnej 
sprawie nigdy nie doprowadzi do podobnej ochrony jak na Słowacji. Stąd postuluję de lege 
ferenda wprowadzenie podobnej instytucji do prawa polskiego.

Słowa kluczowe: Republika Słowacji, zawieszenie obowiązywania aktu 
normatywnego, zawieszenie postępowania

1. Wprowadzenie

Sądownictwo konstytucyjne stanowi jedno z podstawowych elementów systemu 
ochrony praw człowieka i obywatela w państwie prawa. Kontrola konstytucyjności 
występuje obecnie w prawie każdym państwie demokratycznym. Może ona przy-
brać model skoncentrowanej lub rozproszonej kontroli konstytucyjności2. W ramach 
skoncentrowanej kontroli, badanie zgodności aktów normatywnych z konstytucją 

1  Autor artykułu jest doktorantem w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Twórca opracowania jest także absolwentem Szkoły Prawa Słowackiego zorganizowanej na Uni-
wersytecie Jagiellońskim we współudziale ze Słowacką Akademią Nauk. 

2  A. Mączyński, J. Podkowik, Komentarz do art. 188 Konstytucji RP [w:] Konstytucja RP. Komentarz, 
red. M. Safjan, L. Bosek, t. 2, Warszawa 2017, s. 1128.
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i innymi aktami normatywnymi wyższego rzędu zostało powierzone specjalnemu 
organowi sądowemu, nazywanemu sądem konstytucyjnym. Model rozproszonej kon-
troli konstytucyjnej polega na przyznaniu sądom kompetencji do badania zgodności 
ustaw z konstytucją i innymi aktami wyższego rzędu podczas rozpatrywania jednost-
kowych spraw sądowych. W systemie prawa kontynentalnego najpopularniejszym 
modelem kontroli konstytucyjności jest model skoncentrowanej kontroli. Taki też 
został przyjęty na Słowacji i w Polsce. Drugi model występuje natomiast w krajach 
anglosaskich, np. w USA.

U podłoża systemu skoncentrowanej kontroli konstytucyjności, czyli w systemach, 
w których rozstrzyganie o niezgodności aktów normatywnych z Konstytucją powie-
rzone jest sądowi konstytucyjnemu, przyjmuje się swoiste założenie „domniemania 
konstytucyjności”. Oznacza ono, że do czasu stwierdzenia przez upoważniony do ba-
dania konstytucyjności organ niezgodności aktu normatywnego z konstytucją lub 
innym aktem wyższego rzędu, akt ten obowiązuje i istnieje obowiązek po stronie or-
ganów stosowania prawa uwzględniania jego przepisów w procesie stosowania prawa. 
Domniemanie konstytucyjności bywa zatem wykorzystywane jako podstawa twier-
dzenia, że żaden inny podmiot, poza organem posiadającym specjalną kompetencję, 
nie ma możliwości dokonywania oceny zgodności z Konstytucją aktu normatywnego 
w sytuacji związanej z odmową jego stosowania3. Założenie o domniemaniu konsty-
tucyjności występuje też w słowackim systemie prawnym, co jest pokłosiem przyjętego 
modelu skoncentrowanej kontroli konstytucyjności4. 

Inaczej sprawa ta została uregulowana w systemie anglosaskim, gdzie sądy są zo-
bowiązane do oceny konstytucyjności aktu normatywnego, określanym jako model 
tzw. kontroli rozproszonej. Artykuł 3 Konstytucji USA upoważnia i zobowiązuje każdy 
sąd (federalny lub stanowy) do badania w każdym przypadku zgodności prawa, które 
ma być zastosowane w jednostkowym przypadku, z Konstytucją, a w przypadku nie-
zgodności – do uznania go za nieobowiązujące (null and void)5. Złożony system po-
wiązań pomiędzy sądami stanowymi i federalnymi zapewnia możliwość ostatecznego 
rozstrzygania o konstytucyjności przez Sąd Najwyższy. W odróżnieniu nadto od de-
rogacyjnego mechanizmu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i jego powszechnie 
obowiązującej mocy, orzeczenie sądu amerykańskiego ustalające niezgodność badanej 
normy z Konstytucją wywołuje co do zasady skutek tylko w danej sprawie. 

Obecnie w systemach prawnych państw europejskich dominuje ta druga koncep-
cja w orzecznictwie sądów konstytucyjnych. Jej zasadniczą wadą jest to, że nie jest 
możliwe – do czasu derogacji danej normy z systemu prawnego – odmówienie zasto-
sowania norm ustawowych przez sądy. Tak jest na przykład w Polsce, gdzie problem 
bezpośredniego stosowania konstytucji był przedmiotem postępowania dyscypli-
narnego w sprawie sędziego, w której Sąd Najwyższy przyjął, że sąd nie ma prawa 
zastosowania Konstytucji wprost, tylko może co najwyżej skierować pytanie prawne 

3  P. Kardas, M. Gudowski, Domniemanie konstytucyjności a kompetencje sądów, Palestra 4/2015.
4  L. Cibulka, Ustavne prawo (Ustavny system Slovenskej Republiky), Bratislava 2014, s. 344.
5  T. Ziński, Domniemanie konstytucyjności ustaw w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Niepublikowana 
rozprawa doktorska, Poznań 2014, s. 17 i nast.
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do TK, które do czasu rozstrzygnięcia przez sąd konstytucyjny pozwala na stosowanie 
niekonstytucyjnego aktu przez inne organy stosowania prawa, gdyż akt ten obowią-
zuje i wiąże adresatów6. 

Inaczej problem ten został rozwiązany na Słowacji. Tam, podobnie jak w Polsce, 
powszechnie aprobowane jest stanowisko o domniemaniu konstytucyjności aktu nor-
matywnego. Słowacki ustrojodawca dostrzegł jednak, w przeciwieństwie do polskie-
go prawodawcy konstytucyjnego, że istnieje ryzyko pokrzywdzenia adresatów prawa 
w wyniku obowiązywania niekonstytucyjnego aktu w okresie od jego wejścia w życie 
do stwierdzenia niekonstytucyjności przez sąd konstytucyjny. W celu ochrony intere-
su publicznego i indywidualnego została wprowadzona instytucja zawieszenia mocy 
obowiązującej aktu normatywnego.

2. Instytucja zawieszenia mocy obowiązującej aktu normatywnego

Instytucja zawieszenia obowiązywania aktu normatywnego polega na obowiązku nie-
stosowania tego aktu przez organy stosowania prawa, pomimo jego formalnego obo-
wiązywania, do czasu wydania rozstrzygnięcia przez słowacki Sąd Konstytucyjny albo 
wcześniejszego uchylenia przez niego postanowienia o zawieszeniu obowiązywania 
aktu normatywnego. Instytucja zawieszenia aktu normatywnego na Słowacji oznacza 
więc tymczasową derogację aktu normatywnego z sytemu prawnego. W przeciwień-
stwie do trwałej derogacji, akt taki po upływie okresu zawieszenia może z powrotem 
zacząć obowiązywać, chyba że sąd konstytucyjny stwierdzi jego niekonstytucyjność. 
Wtedy zostanie on „wyeliminowany” z systemu prawnego na zawsze. 

Podmiotem uprawnionym do zawieszenia obowiązywania aktu normatywnego jest 
tylko i wyłącznie Sąd Konstytucyjny. Inny organ nie ma takich uprawnień. Sąd Kon-
stytucyjny czyni to z urzędu, co wprost wynika z przepisu art. 125 ust. 2 Konstytucji 
Republiki Słowacji, który stanowi, że „sąd może zawiesić”7. Wniosek taki wynika z bra-
ku wskazania w przepisie konstytucyjnym nakazu złożenia wniosku. Stąd podmiot 
skarżący nie ma obowiązku w piśmie inicjującym postępowanie przed Sądem Konsty-
tucyjnym formułowania wniosku o zawieszenie obowiązywania aktu normatywnego. 
Stanowi to wyjątek od zasady dyspozycyjności, zgodnie z którą konstytucyjny sąd 
działa tylko i wyłącznie na wniosek, nigdy nie wszczyna postępowania ex officio. Do-
datkowo sąd działa w granicach wniosku o zbadanie zgodności aktu normatywnego 
z konstytucją lub innym aktem normatywnym, który określa zarówno przedmiot kon-
troli, jak wzorzec kontroli. Przepis ten daje możliwość działania ex officio, co w przy-
padku sądu konstytucyjnego Słowacji. Zakres przepisów, które mogą być zawieszone, 
jest zawężony granicami skargi uprawnionego organu.

Uprawnionymi do wystąpienia z wnioskiem o zbadanie zgodności aktu normatyw-
nego na podstawie art. 130 Konstytucji Republiki Słowacji są: co najmniej jedna piąta 
posłów Rady Narodowej Republiki Słowackiej, prezydent Republiki Słowackiej, rząd 

6  Por. uzasadnienie wyroku SN z dnia 13.04.2015 r., SNO 13/15.
7  Konstytucja Republiki Słowackiej z dnia 1.09.1992 r., tłum. K. Skotnicki, w dalszych rozważaniach 
będę się posługiwał tym samym tłumaczeniem.
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Republiki Słowackiej, sąd, prokurator generalny, każdy, kogo praw dotyczy postępo-
wanie w przypadkach składania skargi konstytucyjnej. Granice podmiotowe skargi 
(wniosku) do słowackiego sądu konstytucyjnego zostały bardzo szeroko określone. 
Zważając, że lege non est distiquente to wniosek każdego z tych podmiotów może sta-
nowić podstawę do zawieszenia obowiązywania prawa. 

Sąd konstytucyjny może zawiesić zarówno cały akt, jak i jego część albo pojedynczy 
przepis, co wynika prima facie z art. 125 ust. 2 Konstytucji Słowacji8. Możliwość zasto-
sowania tej instytucji jest jednak ograniczona zakresem zaskarżenia. Sąd Konstytucyj-
ny nie może zawiesić obowiązywania ustawy, która nie jest objęta zakresem zaskarże-
nia; wtedy naruszałoby to zasadę dyspozycyjności. Skoro podmiot uprawniony skarży 
jeden przepis to tylko ten przepis może zostać zawieszony. Wyjątkiem od tej zasady 
będzie sytuacja, kiedy kilka zaskarżonych przepisów będzie nierozerwanie związanych 
z całością regulacji, których zawieszenie pozbawi możliwości stosowania danej ustawy. 
W takiej sytuacji zasadne się wydaje przyznanie możliwości zawieszenia pozostałych 
postanowień ustawy albo innego aktu normatywnego. 

Przesłankami zawieszenia obowiązywania tych przepisów są:
a)  ryzyko, że dalsze ich obowiązywania może zagrażać podstawowym prawom i wol-

nościom,
b) istnieje niebezpieczeństwo znacznej szkody gospodarczej albo,
c) inne skutki nie do naprawienia.

Do zawieszenia wystarczy wystąpienie jednej z powyższych przesłanek. Musi ona 
zostać uprawdopodobniona. To znaczy, muszą istnieć obiektywne przesłanki wskazu-
jące, że w przypadku braku zawieszenia dojdzie do takiego albo innego zagrożenia. 
Przesłanki te zarówno są nakierowane na ochronę praw jednostki, jak i interesu pu-
blicznego. Zostały one sformułowane za pomocą klauzul generalnych, czyli sformuło-
wań odsyłających do kryteriów pozaprawnych9. Oznacza to pozostawienie znaczącego 
luzu decyzyjnego dla sądu konstytucyjnego, który ma możliwość swobodnej oceny 
spełnienia którejś z nich.

Postanowienie o zawieszeniu traci moc z chwilą ogłoszenia orzeczenia w tej samej 
sprawie, chyba że Sąd Konstytucyjny wcześniej uchyli takie postanowienie, tj. z chwi-
lą ustania przyczyn, dla których obowiązywanie aktu zostało zawieszone. Ratio legis 
takiego unormowania tkwi w samej istocie instytucji. Zawieszenie następuje wtedy, 
kiedy zachodzi niepewność co do zgodności danego postanowienia określonego aktu 
normatywnego z przepisami aktu normatywnego wyższego rzędu, natomiast w mo-
mencie wydania orzeczenia przez Sąd Konstytucyjny, które ma charakter konstytutyw-
ny, tworzący nowy stan prawny poprzez derogację danej normy z systemu prawnego 
albo orzeczenia deklaratywnego, stwierdzającego zgodność z konstytucją lub innym 
aktem wyższego rzędu.

Oceniając to rozwiązanie należy uznać, że jego zasadniczą zaletą jest ochrona 
praw konstytucyjnych i zabezpieczenie interesu publicznego przed obowiązywaniem 

8  J. Drgonec, Ustava Sloveskej republiky. Teoria a prax, Bratislava 2015, s. 1350.
9  M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2010, s. 132.
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ustaw mogących wywołać nieodwracalne skutki społeczne, ekonomiczne i prawne. 
Z drugiej strony w tym rozwiązaniu kryje się też ryzyko. O ryzyku tym pisał jeszcze 
w XIX w. J. Jellinek, który dostrzegał problem wybieralności sędziów przez organ 
polityczny, jakim był parlament. Ten teoretyk prawa publicznego odnosił swój wywód 
do stworzenia modelu kontroli konstytucyjności w Austrii. Jego zdaniem, w pew-
nym momencie może pojawić się problem braku bezstronności sędziów, zwłaszcza 
kiedy to sąd konstytucyjny, który został obrany przez większość już nierządzącą, 
kontroluje ustawy ustanowione przez jej przeciwników politycznych10. W politycz-
ności wybieralności sędziów upatruje on problem braku sądu nad organem badania 
konstytucyjności prawa – oznaczać to mogłoby, że sąd konstytucyjny zawieszałby 
ustawy niezależnie od rzeczywistej przyczyny i potrzeby, stąd tak niezmiernie istotne 
jest wprowadzenie terminu, po upływie którego postanowienie wygasałoby. Brakuje 
tego w systemie słowackim.

2.1. Rozwiązania polskie 

W Polsce brakuje odpowiednika słowackiej instytucji zawieszenia obowiązywania nor-
my prawnej przez Sąd Konstytucyjny. W celu realizacji podobnej funkcji, jaką pełni 
instytucja zawieszenia obowiązywania aktu normatywnego w prawie polskim, może 
pełnić zawieszenie postępowania sądowego w sytuacji złożenia przez sąd pytania praw-
nego do Trybunału Konstytucyjnego albo toczącego się postępowania przed TK, któ-
rego rozstrzygnięcie może mieć wpływ na obowiązywanie przepisów stanowiących 
podstawę prawną rozstrzygnięcia wydanego w toczącym się postępowaniu: cywilnym, 
karnym, administracyjnym lub sądowoadministracyjnym. 

Zawieszenie postępowania jest to stan postępowania, w którym stan zawisłości spra-
wy trwa, ale postępowanie ulega wstrzymaniu, a sprawa spoczywa bez biegu i czynności 
procesowe nie są podejmowane. Po ustaniu przyczyny zawieszenia postępowanie zosta-
je podjęte na nowo11. Zawieszenie postępowania nie uchyla więc zawisłości sporu, stąd 
słusznie przyjmuje się istnienie litis pendens12. W tym konkretnym wypadku dzieje się 
to z powodu chęci uniknięcia przez sąd zastosowania normy niekonstytucyjnej. Zasto-
sowanie w procesie orzekania takiej normy, w zależności od procedury, może w wyniku 
późniejszego stwierdzenia jej niekonstytucyjności stanowić podstawę do wznowienia 
postępowania, a dodatkowo podstawę faktyczną odpowiedzialności odszkodowawczej 
państwa za tzw. bezprawie legislacyjne. Stąd, żeby uniknąć tych szkodliwych konse-
kwencji zarówno dla państwa, jak i podmiotu prawa, którego dotyczy postępowanie.

Różnica, jaka zachodzi między tymi dwoma instytucjami, ma zasadniczy charakter. 
Zawieszenie mocy obowiązującej aktu normatywnego ma charakter generalny i działa 

10  A. Dziadzio, Quis custodiet custodes ipsos? Trybunał Konstytucyjny jako (nie) obiektywny strażnik kon-
stytucji. Uwagi na kanwie orzeczenia K 34/15 Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2015 roku, Forum 
Prawnicze 5/2015, s. 14.

11  J. Lapierre, Zawieszenie i umorzenie postępowania [w:] Postępowanie cywilne, red. J. Lapierre, K. Weitz, 
T. Misiuk-Jodłowska, Z. Resich, J. Jodłowski, Warszawa 2016, s. 377.

12  M. Kurowski, Komentarz do art. 22 KPK [w:] Kodeks postępowania karnego, Komentarz, red. D. Świec-
ki, Warszawa 2015, s. 151.



Jakub Grygutis

34 

ze skutkiem erga omnes. Natomiast w przypadku zawieszenia postępowania w celu 
uprzedniego uzyskania prejudykatu, postanowienie sądu albo organu administracji 
ma moc inter partes, więc działa tylko względem uczestników postępowania. Co więcej, 
w innych toczących się postępowania w podobnych sprawach sąd może nie zawiesić po-
stępowania, stąd powstać może dodatkowy problem związany z niejednolitością praktyki 
do danej normy prawnej budzącej wątpliwości konstytucyjne. Zwłaszcza, że orzecznictwo 
w systemie kontynentalnym oparte jest na pozytywizmie prawniczym.

2.2. Zawieszenie postępowania w procedurze cywilnej

Niestety w polskich procedurach kwestia zawieszenia postępowania na wypadek złożenia 
pytania prawnego została uregulowana niejednolicie. Na gruncie Kodeksu postępowania 
cywilnego, zgodnie z art. 177 § 1 pkt 31 k.p.c., sąd może zawiesić postępowanie cywil-
ne, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku toczącego się postępowania przed 
Trybunałem Konstytucyjnym. Z przepisu tego wynika, że zawieszenie postępowania 
ma charakter fakultatywny i może ono nastąpić z urzędu. Sąd w tym przypadku nie 
ma pełnej dowolności, tylko powinien zawiesić postępowanie wtedy, kiedy nakazują 
względy celowości13. Stosując argument lege non distiquente, w procesie wykładni tego 
przepisu należy stwierdzić, że zawieszenie takie może nastąpić zarówno wtedy, kiedy sąd 
orzekający w danej sprawie sam skierował pytanie prawne do Trybunału Konstytucyj-
nego, jak również w sytuacji, kiedy inny sąd skierował takie pytanie, a przedmiot sprawy 
jest tożsamy albo podobny do tego, którego dotyczy zawieszone postępowanie.

2.3. Zawieszenie postępowania administracyjnego w świetle przepisów  
Kodeksu postępowania administracyjnego 

W przypadku postępowania administracyjnego, na wstępie należy zaznaczyć, że organ 
nie posiada uprawnienia, tak jak sądy, do zadawania pytania prawnego do TK w ramach 
konkretnej kontroli konstytucyjności danego aktu normatywnego. Nie zmienia to faktu, 
że postępowanie w przedmiocie konstytucyjności takiego aktu lub jego przepisu może 
toczyć się dzięki inicjatywie innego podmiotu. Stąd pojawia się pytanie, czy organ po-
winien uwzględnić rozstrzygnięcie TK, a w zasadzie poczekać aż ono zostanie wydane?

Zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., organ administracji publicznej zawiesza postę-
powanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzy-
gnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. W doktrynie i orzecznictwie 
istnieją wątpliwości interpretacyjne, czy do desygnatów zagadnienia wstępnego należy 
toczące się postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zdaniem K. Wojcie-
chowskiej nie występuje jakakolwiek podstawa prawna do zawieszenia postępowania 
administracyjnego do czasu nadejścia terminu utraty mocy obowiązującej przepisów. 
Dodatkowo, z perspektywy funkcjonalnej, stoi to w sprzeczności z zasadą ekonomiki 
procesowej oraz obowiązkiem terminowego załatwienia sprawy14. Zdaniem tej autorki 

13  H. Pietrzkowski, Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych, Warszawa 2014, s. 365.
14  K. Wojciechowska, Komentarz do art. 97 KPA [w:] Kodeks Postępowania Administracyjnego. Komen-
tarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2015, s. 465.



O potrzebie ustanowienia instytucji zawieszenia mocy obowiązywania aktu normatywnego…

35 

prowadzić to mogłoby do przewlekłości postępowania i niepożądanej niepewności. 
Podobne stanowisko zostało zaprezentowane przez część orzecznictwa15. Główny ar-
gument przewijający się w uzasadnieniach orzeczeń nieuznających za „zagadnienie 
wstępne” wydania rozstrzygnięcia przez TK, odnoszącego się do przepisu, który ma być 
stosowany przez ten organ w postępowaniu jurysdykcyjnym, ponieważ zachodzi tylko 
„pośredni” związek pomiędzy wydaniem rozstrzygnięcia w toczącym się postępowaniu 
administracyjnym a rozstrzygnięciem o konstytucyjności. Dodatkowo, przepisy te 
korzystają i tak z domniemania konstytucyjności.

Z drugiej strony istnieją głosy w doktrynie, że w pojęciu zagadnienia wstępnego 
mieszczą się rozstrzygnięcia TK. Zdaniem G. Łaszczycy, pomimo że w analizowanym 
przepisie mowa o sądach, to odnosi się on także do trybunałów, w tym do TK16. Utoż-
samia się tym samym sąd z organem władzy sądowniczej17. W jednym z uzasadnień 
wyroków NSA podnosił, że treść art. 97 § 1 k.p.a. powinna podlegać celowościowej 
i dynamicznej wykładni uwzględniającej zmiany systemu wymiaru sprawiedliwości, 
a więc powołania TK oraz dopuszczenia jurysdykcji ETPC oraz ETS18. Sądy w powyż-
szych wyrokach wskazywały, że uznanie orzeczenia TK jako zagadnienia wstępnego 
w danej sprawie zawsze wymaga uzasadnienia. 

Powyższe rozważania dowodzą, że istnieje niespójność w zakresie interpretacji 
art. 97 § 1 k.p.a., co wzmaga niepewność stron postępowania co do treści rozstrzygnię-
cia i długości okresu trwania postępowania. Niepewność ta powinna zostać wyelimino-
wana w drodze zmiany legislacyjnej k.p.a. Stąd de lege ferenda postuluję wprowadzenie 
czwartej przesłanki, jaką byłby obowiązek zawieszenia postępowania w sytuacji toczą-
cego się postępowania przed TK w przedmiocie konstytucyjności przepisu material-
noprawnego, który powinien być zastosowany przez organ administracji publicznej 
przy rozstrzyganiu sprawy administracyjnej. Co więcej, powyższe rozważania ukazują 
problem losu strony w takim postępowaniu, której interes może ucierpieć zarówno po-
przez zastosowanie niekonstytucyjnego przepisu, zaś jak i w wyniku długiego trwania 
postępowania. Dowodzi to niedoskonałości systemu, która mogłaby być skorygowana 
poprzez ustanowienie, na wzór słowacki, instytucji zawieszenia mocy obowiązującej 
aktu normatywnego.

2.4. Zawieszenie postępowania w Prawie o postępowaniu przed  
sądami administracyjnymi

W postępowaniu sądowoadministracyjnym, na podstawie art. 124 § 1 pkt 5 p.p.s.a., 
sąd zawiesza postępowanie z urzędu, w razie przedstawienia przez sąd w tym po-
stępowaniu pytania prawnego Trybunałowi Konstytucyjnemu albo Trybunałowi 

15  Wyrok WSA w Warszawie z dnia 14.02.2007 r., II SA/WA 1049/06, Legalis; wyrok NSA z dnia 
01.10.1997 r., SA/Bk 1282/96, Legalis; wyrok WSA w Gliwicach z dnia 16.01.2009 r., II SA/Gl 933/08, 
Legalis; wyrok NSA z dnia 5.01.2012 r., I OSK 162/11, Legalis.

16  G. Łaszczyca, Komentarz do art. 97 KPA [w:] Kodeks Postępowania Administracyjnego. Komentarz, 
red. G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, t. 1, Warszawa 2007, s. 670. 

17  Podobne stanowisko wyraził NSA w orzeczeniu z dnia 19.02.2010 r., I OSK 578/09, Legalis.
18  Wyrok NSA z 28.08.2008 r., I SA/Wa 703/08, Legalis.



Jakub Grygutis

36 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wskazana przeze mnie podstawa zawieszenia 
ma charakter obligatoryjny, stąd celowość takiego zawieszenia w ogóle nie podle-
ga ocenie sądu19. Ustawodawca także uregulował problem wpływu rozstrzygnięcia 
wydanego w innym toczącym się postępowaniu przed TK, które może mieć wpływ 
na postępowanie sądowoadministracyjne. Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., sąd 
może zawiesić postępowanie z urzędu, jeśli rozstrzygniecie sprawy zależy od wyniku 
innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, 
sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jest to podstawa do fakultatywne-
go zawieszenia postępowania i sąd dysponuje swobodą oceny, czy zachodzą względy 
celowości zawieszenia takiego postępowania20. W orzecznictwie przyjmuje się po-
gląd, że związek postępowań musi być bezpośredni. Pośredni związek nie stanowi 
przesłanki do zawieszenia takiego postępowania21. Co więcej, przyjmuje się, że taki 
związek nie zachodzi jeśli sąd jest w stanie samodzielnie dokonać ustaleń koniecznych 
do rozstrzygnięcia sprawy22. 

Regulację zawartą w p.p.s.a. należy ocenić pozytywnie, gdyż w pełni ona oddaje 
potrzebę zawieszania postępowania w sytuacjach, kiedy konieczne jest wydanie preju-
dykatu przez inny organ administracji lub sąd. Regulacja ta powinna być transpono-
wana do innych procedur, gdyż nie wywołuje ona wątpliwości interpretacyjnych, tak 
jak to miało miejsce chociażby przy analizie przepisów k.p.a. czy k.p.c.

2.5. Zawieszenie postępowania karnego w procesie karnym

W postępowaniu karnym sąd może zawiesić na podstawie art. 22 k.p.k. Katalog przy-
czyn zawieszenia jest katalogiem otwartym. Co za tym idzie, przyczyny zawieszenia 
mogą być inne niż wskazane w tym przepisie. W doktrynie i orzecznictwie podkreśla 
się, że przeszkoda taka musi być długotrwała, przez co należy rozumieć taką, której 
termin ustania jest trudny do ustalenia albo jest tak odległy, że przekracza ramy wszel-
kich dopuszczalnych okresów odroczenia rozprawy23. 

W doktrynie i orzecznictwie istnieje spór, czy przepis ten odnosi się tylko i wy-
łącznie do przyczyny faktycznej, czy też prawnej. W ramach tej ostatniej mieści się 
skierowanie pytania prawnego do TK. Zdaniem Z. Gostyńskiego przepis ten ma za-
stosowanie do przyczyn prawnych, szczególnie w sytuacji skierowania pytania praw-
nego do TK. Warunkiem jednak uznania takiego zdarzenia natury prawnej za prze-
szkodę umożliwiającą prowadzenie postępowania jest uznanie czasu wyczekiwania 

19  Postanowienie NSA z dnia 21.04.2010 r., II GZ 70/10, CBOSA.
20  M. Jagielska, A. Wiktorowska, K. Wojciechowska, Komentarz do art. 125 PPSA [w:] Prawo o postępo-
waniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2015, 
s. 541.

21  Postanowienie NSA z dnia 20.05.2008 r., II FZ 200/08, Legalis; postanowienie NSA z dnia 
15.05.2009 r., II OSK 417/09, Legalis.

22  Wyrok NSA z dnia 08.05.2007 r., II OSK 694/06, Legalis; wyrok NSA z 19.04.2006 r., I FSK 845/05, 
Legalis.

23  Wyrok SN z dnia 08.12.1978 r., RW 447/78, OSNKW 1979, Nr 5, poz. 59.
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na odpowiedź za długotrwały24. Okres wyczekiwania na udzielenie odpowiedzi 
na pytanie prawne zwykle trwa kilka miesięcy, stąd przekracza on okres odroczenia 
rozprawy, dlatego też można z tego powodu zawiesić postępowanie. Inne stanowisko 
prezentuje T. Grzegorczyk, którego zdaniem można zawiesić postępowanie karne 
w wyniku zajścia przyczyny faktycznej25. 

2.6. Podsumowanie problematyki zawieszenia postępowania w prawie polskim 

Analiza problematyki zawieszenia postępowania we wszystkich procedurach nigdy 
nie zastąpi instytucji zawieszenia mocy aktu normatywnego do czasu rozstrzygnięcia 
sprawy przez TK. Powyższa analiza przepisów poszczególnych postępowań pokazuje 
wiele rozbieżności w orzecznictwie i wątpliwości związanych ze stosowaniem instytucji 
zawieszenia, szczególnie w sytuacji, kiedy podobny problem jest przedmiotem inne-
go postępowania toczącego się przed TK. Najwięcej wątpliwości budzi przepis k.p.a., 
zaś najmniej p.p.s.a. Dodatkowo nasuwa się jeszcze jedna refleksja związana ze stoso-
waniem przepisów proceduralnych. Mianowicie, poziom wiedzy sędziów w zakresie 
znajomości prawa konstytucyjnego jest zróżnicowany, stąd nie każdy sędzia będzie 
w stanie dokonać właściwej oceny, czy dany akt normatywny może budzić wątpliwości 
konstytucyjne i nie skieruje pytania do TK, mimo że właściwym krokiem byłoby skie-
rowanie takiego pytania. Oznacza to w praktyce nierówne traktowanie poprzez władzę 
sądowniczą obywateli znajdujących się w podobnej sytuacji prawnej, gdyż obywatel 
nie ma wpływu na stan wiedzy z zakresu prawa podstawowych sędziego orzekającego 
w systemie dominacji pozytywistycznego nastawienia do prawa.

Po pierwsze, de lege ferenda należy podnieść postulat ujednolicenia zasad zawie-
szenia postępowania. Najlepszym w moim przekonaniu rozwiązaniem było transpo-
nowanie przepisu art. 124 i nast. p.p.s.a. do innych ustaw proceduralnych. Po drugie, 
ustanowienie przepisu umożliwiającego zawieszenie mocy obowiązującej przepisu aktu 
normatywnego przez TK. Właśnie to drugie rozwiązanie wyeliminowałoby główne 
problemy związane z zawieszeniem postępowania. Po trzecie, właściwym modelem 
byłaby sytuacja, gdzie sąd konstytucyjny w pierwszej kolejności badałby, czy zachodzą 
przesłanki do zawieszenia obowiązywania aktu, a jeśli stwierdziłby, że takie nie zacho-
dzą, to wtedy sąd w postępowaniu w indywidualnej sprawie mógłby zawiesić postę-
powanie właśnie z powodu budzących wątpliwości konstytucyjne przepisów. Ta druga 
instytucja w rzeczywistości powinna służyć właśnie ochronie praw indywidualnych 
podmiotów, a nie społeczeństwa czy państwa. 

2.7. Postulaty de lege ferenda skierowane do ustrojodawcy polskiego

W polskiej konstytucji mógłby zostać ustanowiony przepis będący odpowiednikiem 
art. 125 ust. 2 Konstytucji Republiki Słowacji. Brzmienie, jakie proponuję, to:
24  Z. Gostyński, Nowe podstawy zawieszenia postępowania karnego [w:] Nowe prawo karne procesowe. 
Zagadnienia wybrane. Księga ku czci prof. Wiesława Daszkiewicza, red. T. Nowak, Poznań 1999, s. 228. 
Podobnie A. Sakowicz, Kodeks Postępowania Karnego. Komentarz, Warszawa 2016, s. 113. Takie stano-
wisko zostało także zaprezentowane w post. SN z dnia 12.06.2003 r., SNO 30/03, LEX nr 471878.

25  T. Grzegorczyk, Kodeks Postępowania Karnego. Komentarz, t. I, Warszawa 2014, s. 164.
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Trybunał Konstytucyjny może zawiesić obowiązywanie zakwestionowanego aktu w ca-
łości lub w części, lub pojedynczego przepisu, jeżeli ich dalsze obowiązywanie może wy-
wołać nieodwracalne skutki dla interesu prywatnego lub indywidualnego albo jego obo-
wiązywanie zagraża podstawowym prawom i wolnościom, o których mowa w rodz. II 
Konstytucji RP.

Pozwalałoby ono na zwiększenie poziomu ochrony podstawowych praw przez TK, 
gdyż dawałoby mu możliwość procedowania o tymczasowej derogacji aktu norma-
tywnego z systemu prawnego. Co więcej, proponowane brzmienie dawałoby szerszą 
podstawę faktyczną do zawieszenia niż jest to przewidziane w konstytucji Słowacji, 
gdyż tam przesłanki zawieszenia są bardziej precyzyjnie wymienione. Takie przepisy 
byłby niezmiernie potrzebne w sytuacji, gdzie dochodzi do powstania nieodwracal-
nych skutków prawnych dla jednostek. W sytuacji obecnie obowiązujących przepisów 
Konstytucji, Trybunał Konstytucyjny jest niejako postawiony pod ścianą. To znaczy, 
w sytuacji kiedy, wszedł w życie akt normatywny który został już wykonany, a tak było 
w przypadku „Ustawy o OFE”26, to jego derogacja mogłaby wywołać nieodwracalne 
skutki dla równowagi budżetowej. Stąd pojawia się dodatkowa presja i zarazem odpo-
wiedzialność związana z wydaniem orzeczenia, które nie tylko będzie formalną oceną 
samego aktu, ale i oceną skutków prawnych jego ewentualnego uchylenia. Trybunał 
obecnie wydaje także wyroki aplikacyjne, czyli takie które określają np. zdarzenia praw-
ne od momentu zaistnienia, których się stosuje dany akt. To pozwala też na sanowanie 
niekonstytucyjności niektórych przepisów w danym okresie.

Dodatkowo, w moim przekonaniu redakcja przepisu powinna określić precyzyjnie 
termin, na jaki dany akt może zostać zawieszony i w jakim czasie TK powinien orzec 
o konstytucyjności danego aktu. Określenie takiego terminu nie budziłoby niepewności 
prawnej dla uczestników obrotu prawnego. Ponadto pełniłby on funkcję motywacyjną, 
aby sędziowie TK jak najszybciej podjęli się rozstrzygnięcia problemu konstytucyjności 
doniosłej społecznie i prawne materii, bo zwykle wyjątkowo ważne ustawy podlegałby 
stosowaniu tej instytucji.

3. Podsumowanie

Analiza instytucji zawieszenia obowiązywania aktu normatywnego w sposób jed-
noznaczny wykazała, że instytucja taka jest potrzebna dla urzeczywistnienia zasady 
państwa prawa i lepszej ochrony praw i wolności konstytucyjnych. Jej brak w polskim 
systemie prawnym stwarza ryzyko wywierania presji na TK poprzez przedstawianie 
analiz wskazujących na wywołanie nieodwracalnych skutków dla równowagi budże-
towej. Co więcej, model taki wychodzi naprzeciw założeniu, że to właśnie sąd kon-
stytucyjny jest negatywnym ustawodawcą i tak jak ustawodawca pozytywny może 
uchwalić ustawę czasową, tak samo sąd konstytucyjny może tę ustawę zawiesić, a więc 
tymczasowo ją derogować. W Polsce brakuje takiej instytucji; jej protezą może być za-
wieszenie postępowania w konkretnej sprawie, jednak to nie jest instrument właściwy, 

26  Wyrok TK z dnia 4 listopada 2015 r. K 1/14, OTK ZU 10A/2015, poz. 163.
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zwłaszcza że już same przesłanki jego stosowania w różnych postępowaniach, zwłasz-
cza administracyjnym, budzą spory w doktrynie i orzecznictwie. Dodatkowo, wiedza 
sędziów i ich ocena problemów prawnych przez pryzmat przepisów konstytucyjnych 
może być różna, co też może prowadzić do faktycznego nierównego traktowania stron 
i uczestników postępowania. Widząc te wszystkie niedoskonałości postuluję wprowa-
dzenie do prawa polskiego instytucji analogicznej względem słowackiej, w kształcie 
przedstawionym wcześniej.

*  *  *

On the Necessity of Introduction Statutory Acts 
Suspension Institution to the Polish Legal System Based 

on the Model of the Slovak Republic Constitution

This paper presents statutory acts suspension institution in the Slovak Republic. Resembling in-
stitution remains unknown to the Polish legal system. Similar effects, as it causes in the Slovak 
Republic, can be achieved in Poland by the means of institution of legal procedure’s suspension 
as it is regulated by various legal procedure acts. Unfortunately, the suspension of a procedure 
in a given case does not provide the same protection as it is granted under Slovakian law. There-
fore, de lege ferenda introduction of similar institution to the Polish legal system is advised. 

Key words: Slovak Republic, Constitutional court, statutory acts suspension,  
legal procedure’s suspension


