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 Wpływ Specustawy COVID-19 na postępowania sądowe 

W związku z pandemią koronawirusa ustawodawca wprowadził nowe regulacje dotyczące postępowań 

sądowych. Przedstawiamy  najważniejsze z nich. 

Bieg terminów procesowych i sądowych  

 

Ustawodawca podjął decyzję o zawieszeniu od dnia 31 marca 2020 r. biegu terminów procesowych i sądowych 

w postępowaniach sądowych (w tym sądowoadministracyjnych), a także egzekucyjnych, karnych, karnych 

skarbowych, w sprawach o wykroczenia, administracyjnych, podatkowych, kontrolach celno-skarbowych i 

innych postępowaniach prowadzonych na podstawie odrębnych ustaw, na czas trwania stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii. Oznacza to, że terminy nie rozpoczynają w tym okresie biegu, a w razie ich 

rozpoczęcia – ulegają zawieszeniu. Po uchyleniu tego stanu terminy ponownie rozpoczną swój bieg. 

 

Zawieszenie terminów nie dotyczy jednak spraw pilnych. Ich katalog został wskazany przez ustawodawcę i 

dotyczy przede wszystkim spraw karnych oraz wniosków o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności. 

 

Uwaga: Katalog ma charakter otwarty! Prezes właściwego sądu może zarządzić rozpoznanie każdej sprawy 

jako pilnej, jeżeli jej nierozpoznanie mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub 

zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego, albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę 

materialną, a także gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości. Także strona może wnieść o uznanie 

sprawy za pilną. 

 

Pomimo, że sądy działają w ograniczonym zakresie, postępowania sądowe nie zostały na chwilę obecną 

zawieszone w trybie właściwych przepisów o zawieszeniu. Od dnia 31 marca 2020 r. nie przeprowadza się 

jednak rozpraw i posiedzeń jawnych, z wyjątkiem spraw pilnych. 

 

Bieg terminów prawa administracyjnego materialnego 

 

Od dnia 31 marca 2020 r., na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zawieszeniu 

uległy także bieg terminu przedawnienia, terminy zawite i niektóre inne, w tym przede wszystkim terminy od 

zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem, czy terminy do dokonania 

przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki. Regulacja ta dotyczy  jedynie prawa 

administracyjnego, z wyłączeniem spraw pilnych.  

 

Uwaga: Termin przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych dalej biegnie! 

 

Obowiązany może jednak zostać wezwany przez właściwy organ, sąd lub inny podmiot do dokonania w 

oznaczonym terminie określonych czynności wynikających z przepisów prawa. W tym celu musi zostać 

spełniona szczególna przesłanka – niepodjęcie czynności mogłoby powodować niebezpieczeństwo dla życia 

lub zdrowia, poważną szkodę dla interesu społecznego albo niepowetowaną szkodę materialną. 
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