
Postanowienie z 26 października 2005 r., K 31/05
WPŁYW ZAKOŃCZENIA KADENCJI PARLAMENTU NA POSTĘPOWANIE 

PRZED TRYBUNAŁEM ZAINICJOWANE PRZEZ GRUPĘ POSŁÓW 
 

 
Rodzaj postępowania:  

kontrola abstrakcyjna 
Inicjator:  

grupa posłów 
 

Skład orzekający: 
pełny skład 

Zdania odrębne: 
0 

 
27 lipca 2005 r. grupa posłów na Sejm (por. art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji) wystąpiła do 

Trybunału o stwierdzenie niezgodności szeregu przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 

Konstytucją. 

Niniejsze postanowienie, umarzające postępowanie, nawiązuje do ustalonej już przy okazji 

poprzednich zmian kadencji parlamentu linii orzeczniczej TK, według której dyskontynuacja prac 

parlamentarnych związana z rozpoczęciem nowej kadencji Sejmu i Senatu ma wpływ także na postę-

powanie przed Trybunałem inicjowane przez posłów lub senatorów.  

W związku z obecną zmianą kadencji Trybunał wydał także podobne postanowienia w spra-

wach K 37/05 (postanowienie omówione osobno), K 29/04 i K 48/05.  

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

 
Trybunał, na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o TK, umorzył postępowanie 

ze względu na niedopuszczalność orzekania. 

 
GŁÓWNA TEZA UZASADNIENIA 

 
Pierwsze posiedzenie Sejmu wybranego 25 września 2005 r. zostało, zgodnie z postanowie-
niem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zwołania 
pierwszego posiedzenia Sejmu RP, otwarte 19 października 2005 r. Tym samym 
18 października 2005 r. upłynęła IV kadencja Sejmu, na skutek czego wygasły mandaty po-
słów tej kadencji (por. art. 98 ust. 1 Konstytucji). Wobec upływu kadencji Sejmu, którego 
posłami byli wnioskodawcy, i związanego z tym wygaśnięcia ich mandatów poselskich prze-
stał istnieć podmiot uprawniony do dalszego występowania w niniejszej sprawie. Dlatego 
zachodzi konieczność umorzenia postępowania na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z 
art. 31 ust. 1 ustawy o TK.  
 
 
 

 
Przepisy Konstytucji i ustawy o TK 

 
Konstytucja 
 

Art. 98. 1. Sejm i Senat są wybierane na czteroletnie kadencje. Kadencje Sejmu i Senatu rozpoczynają się z dniem zebrania się 
Sejmu na pierwsze posiedzenie i trwają do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji. 
 
Art. 191. 1. Z wnioskiem w sprawach, o których mowa w art. 188, do Trybunału Konstytucyjnego wystąpić mogą: 

1) Prezydent Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, 50 posłów, 30 senatorów, 
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Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prokurator Generalny, Prezes Naj-
wyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, 

[…] 
 
Ustawa o TK  
 
Art. 31. 1. Wszczęcie postępowania przed Trybunałem następuje na podstawie wniosku, pytania prawnego albo skargi konsty-
tucyjnej uprawnionego podmiotu. 
 
Art. 39. 1. Trybunał umarza na posiedzeniu niejawnym postępowanie: 

1) jeżeli wydanie orzeczenia jest zbędne lub niedopuszczalne, 
2) na skutek cofnięcia wniosku, pytania prawnego albo skargi konstytucyjnej, 
3) jeżeli akt normatywny w zakwestionowanym zakresie utracił moc obowiązującą przed wydaniem orzeczenia przez Try-

bunał. 
 
 


