
WYŁĄCZENIE SĘDZIEGO 



 Iudex inhabilis – wyłączenie z mocy ustawy 

 

 

 Iudex suspectus – wyłączenie na wniosek 



Art.  48.   

§  1. Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy: 

1) w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze 
stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa 
na jego prawa lub obowiązki; 

2) w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w 
linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i 
powinowatych bocznych do drugiego stopnia; 

3) w sprawach osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, 
opieki lub kurateli; 

4) w sprawach, w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem 
albo był radcą prawnym jednej ze stron; 

5) w sprawach, w których w instancji niższej brał udział w 
wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jako też w sprawach o 
ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub 
przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, w których 
występował jako prokurator; 

6) w sprawach o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej 
przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z 
prawem, jeżeli brał udział w wydaniu tego orzeczenia. 



Ad 1) sędzia jest stroną w sprawie, gdy w trybie 

procesowym jest powodem lub pozwanym, a w trybie 

nieprocesowym – wnioskodawcą lub uczestnikiem 

postępowania 

 

 łącznie spełnione muszą być dwie przesłanki: 

istnienie stosunku prawnego między sędzią a jedną 

ze stron i wywieranie przez zapadłe w sprawie 

orzeczenie wpływu na prawa lub obowiązki 

wynikające z tego stosunku, 



WYROK SN Z DNIA 15 CZERWCA 1999 R.,  

II UKN 3/99 

Pozostawanie sędziego (ławnika) w stosunku 

pracy z jedną ze stron nie stanowi 

wystarczającej podstawy do wyłączenia z 

mocy ustawy. 



Ad 2 i 3) wyłączony z udziału w sprawie jest sędzia, 

którego małżonek, krewni lub powinowaci w linii 

prostej, krewni boczni do czwartego stopnia, a 

powinowaci boczni do drugiego stopnia, oraz osoby z 

nim związane z tytułu przysposobienia, opieki lub 

kurateli są w tej sprawie stroną (także interwenientem 

ubocznym, wnioskodawcą lub uczestnikiem w 

postępowaniu nieprocesowym) albo wchodzą w skład 

organu działającego w imieniu osoby prawnej lub 

innej jednostki organizacyjnej będącej stroną. 



UCHWAŁA SN Z DNIA 9 LUTEGO 2000 R.,  

III CZP 37/99 

Sędzia spokrewniony lub spowinowacony, w stopniu 

określonym w art. 48 § 1 pkt 2 k.p.c., z osobą 

wchodzącą w skład organu działającego w imieniu 

osoby prawnej będącej stroną, jest wyłączony na 

podstawie wymienionego przepisu. 



Ad 4) Sędzia jest wyłączony nie tylko w sprawach, w 

których był lub jest pełnomocnikiem procesowym 

jednej ze stron w postępowaniu przed sądem, lecz 

także wtedy, gdy działał w imieniu strony poza sądem 

na podstawie przepisów kodeksu cywilnego czy 

kodeksu spółek handlowych (jako prokurent). 

 



Ad 5) W orzecznictwie Sądu Najwyższego i doktrynie 

utrwalił się pogląd, zgodnie z którym na podstawie art. 48 

§ 1 pkt 5 wyłączony z rozpoznawania sprawy w sądzie 

drugiej instancji lub w sądzie rozpoznającym skargę 

kasacyjną jest jedynie sędzia, który w instancji 

bezpośrednio niższej. 

 

Zgodnie z wyrokiem TK z dnia 20 lipca 2004 r., SK 19/02, 

– art. 48 § 1 pkt 5 w zw. z art. 401 pkt 1 i art. 379 pkt 4 w 

zakresie, w jakim ogranicza wyłączenie sędziego z mocy 

samej ustawy tylko do spraw, w których rozstrzyganiu brał 

udział w instancji bezpośrednio niższej, jest niezgodny z 

art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Oznacza to, że podstawy 

wyłączenia sędziego z mocy ustawy będą istnieć w 

stosunku do sędziego instancji wyższej, który wcześniej 

orzekał w instancji niższej.  



WYROK SN Z DNIA 23 STYCZNIA 2008 R.,  

II PK 125/07 

Sędzia, który brał udział w rozpoznaniu sprawy w 

pierwszej instancji na wstępnym etapie 

postępowania, ale nie wydał zaskarżonego apelacją 

orzeczenia, nie jest wyłączony z mocy ustawy od 

rozpoznania sprawy w drugiej instancji (art. 48 § 1 pkt 

5 k.p.c.). 



Art. 48. 

§  2. Powody wyłączenia trwają także po ustaniu 

uzasadniającego je małżeństwa, przysposobienia, opieki 

lub kurateli. 

§  3. Sędzia, który brał udział w wydaniu orzeczenia 

objętego skargą o wznowienie, nie może orzekać co do tej 

skargi. 

 



 naruszenie art. 48 skutkuje nieważnością 

postępowania (art. 379 pkt 4) i jest podstawą 

wznowienia postępowania (art. 401 pkt 1), 

 wyłączenie z mocy ustawy z udziału w sprawie 

oznacza niemożność dokonywania przez sędziego 

jakichkolwiek czynności postępowania, niezależnie 

od rodzaju posiedzenia i od pełnionej funkcji, 

 

 



Art. 481. W przypadku wyłączenia sędziego na 

podstawie art. 48 § 1 pkt 1-4 sąd występuje do sądu 

nad nim przełożonego o wyznaczenie innego sądu do 

rozpoznania sprawy, a sąd przełożony wyznacza inny 

równorzędny sąd. 

 



 

Art. 49.  

§ 1. Niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 48, sąd 

wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, 

jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby 

wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności 

sędziego w danej sprawie. 

§ 2. Za okoliczność, o której mowa w § 1, nie uważa się 

wyrażenia przez sędziego poglądu co do prawa i faktów 

przy wyjaśnianiu stronom czynności sądu lub nakłanianiu 

do ugody. 

 



POSTANOWIENIE SN Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 

1966 R., I CO 7/66 

Art. 48-53 k.p.c. zezwalają jedynie na wyłączenie 

sędziego. W konsekwencji, wyłączenie wszystkich 

sędziów danego wydziału od udziału w sprawie 

może nastąpić dopiero w wypadku wykazania co 

do każdego z tych sędziów, że zachodzą 

przyczyny wyłączenia. 



POSTANOWIENIE SN Z DNIA 8 GRUDNIA  

1999 R., III AO 54/99 

Wniosek o wyłączenie sądu jako nieprzewidziany 

w art. 48-52 k.p.c. jest niedopuszczalny i dlatego 

podlega odrzuceniu. 



Art.  50.  

§  1. Wniosek o wyłączenie sędziego strona zgłasza na 

piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa 

się toczy, uprawdopodabniając przyczyny wyłączenia. 

§  2. Strona, która przystąpiła do rozprawy, powinna 

uprawdopodobnić ponadto, że przyczyna wyłączenia 

dopiero później powstała lub stała się jej znana. 

§  3. Do czasu rozstrzygnięcia wniosku o wyłączenie 

sędziego: 

1) sędzia, którego dotyczy wniosek, może podejmować 

dalsze czynności; 

2) nie może zostać wydane orzeczenie lub zarządzenie 

kończące postępowanie w sprawie. 

 



POSTANOWIENIE SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 21 

KWIETNIA 2004 R. III CO 2/04 

Wniosek o wyłączenie sędziego musi określać osobę 

(tożsamość) sędziego, którego dotyczy, oraz wskazywać 

zindywidualizowane przyczyny wyłączenia. Jeżeli wniosek 

dotyczy większej liczby sędziów, wszyscy oni muszą być 

oznaczeni przez wskazanie imion i nazwisk, a przyczyny 

wyłączenia powinny być odniesione do każdego z nich. 

Braki lub niedokładności wniosku w tym zakresie 

uniemożliwiają nadanie mu właściwego biegu, co powoduje 

konieczność wszczęcia postępowania przewidzianego w 

art. 130 k.p.c.; przeprowadza je sąd (przewodniczący), w 

którym sprawa się toczy. 

 



Wniosek powinien być zgłoszony przed 

przystąpieniem do rozprawy, tj. przed złożeniem 

jakiegokolwiek oświadczenia, a w szczególności 

przed zgłoszeniem zarzutów formalnych przez 

podmiot składający wniosek. Późniejsze złożenie 

wniosku jest dopuszczalne, gdy przyczyna 

wyłączenia powstała lub stała się stronie znana po jej 

przystąpieniu do rozprawy. Okoliczność ta wymaga 

uprawdopodobnienia.  



Art.  51. Sędzia zawiadamia sąd o zachodzącej podstawie 

swojego wyłączenia. 

 



Art. 52.  

§ 1. O wyłączeniu sędziego rozstrzyga sąd, w którym sprawa się 

toczy, a gdyby sąd ten nie mógł wydać postanowienia z powodu 

braku dostatecznej liczby sędziów - sąd nad nim przełożony. 

§ 2. Postanowienie wydaje się po złożeniu wyjaśnienia przez 

sędziego, którego wniosek dotyczy. W przypadku niezłożenia 

wyjaśnienia w terminie dwóch tygodni od dnia wpływu wniosku 

do sądu właściwego, a jeśli był dotknięty brakami - od dnia ich 

usunięcia, wniosek podlega rozpoznaniu bez wyjaśnienia, chyba 

że sąd uzna złożenie wyjaśnienia za konieczne. 

§ 3. Uwzględniając wniosek o wyłączenie sędziego, sąd znosi 

postępowanie w zakresie obejmującym udział tego sędziego w 

sprawie po złożeniu wniosku, chyba że czynności przez niego 

podejmowane były czynnościami niecierpiącymi zwłoki. 



UCHWAŁA SN 7 SĘDZIÓW - ZASADA PRAWNA 

Z DNIA 21 LUTEGO 1972 R., III CZP 76/71 

Sądem przełożonym nad sądem powiatowym jest w 

rozumieniu przepisów art. 44, 52 § 1 i art. 508 § 2 

k.p.c. sąd wojewódzki działający jako sąd pierwszej 

instancji. 



UCHWAŁA SN Z DNIA 11 MARCA 1968 R.,  

III CZP 12/68 

Sąd wojewódzki, rozpoznając w trybie art. 52 § 1 k.p.c. 

wniosek o wyłączenie sędziego sądu powiatowego, orzeka 

jako sąd pierwszej instancji; na postanowienie sądu 

wojewódzkiego oddalające wniosek o wyłączenie sędziego 

przysługuje zażalenie (art. 394 § 1 pkt 10 k.p.c.). 



Art. 531. 

§ 1. Niedopuszczalny jest wniosek o wyłączenie sędziego: 

1) oparty wyłącznie na okolicznościach związanych z 
rozstrzygnięciem przez sąd o dowodach; 

2) złożony po raz kolejny co do tego samego sędziego z 
powołaniem tych samych okoliczności. 

§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, pozostawia się w 
aktach sprawy bez żadnych dalszych czynności. To samo 
dotyczy pism związanych z jego wniesieniem. O 
pozostawieniu wniosku i pism związanych z jego 
wniesieniem zawiadamia się stronę wnoszącą tylko raz - 
przy złożeniu pierwszego pisma. 

§ 3. W przypadku złożenia ustnie wniosku, o którym mowa 
w § 1, przewodniczący zawiadamia stronę o jego 
bezskuteczności. 

 



 

Art.  54. Przepisy niniejszego działu, z wyłączeniem 

przepisu art. 481, stosuje się odpowiednio do wyłączenia 

referendarza sądowego, ławnika, jak również innych 

organów sądowych oraz prokuratora. Wniosek o 

wyłączenie referendarza sądowego oraz ławnika sąd 

rozstrzyga zgodnie z przepisami niniejszego działu, a w 

pozostałych przypadkach przekazuje odpowiedniemu 

organowi nadrzędnemu. 



WYROK SN Z DNIA 8 STYCZNIA 2004 R.,  

I CK 17/03 

Biegły nie należy do grupy "innych organów 

sądowych" w rozumowaniu art. 54 k.p.c., dlatego 

przepis ten nie ma zastosowania do samego sposobu 

wyłączania biegłego, a w szczególności - do 

określenia podmiotu, któremu przysługuje 

kompetencja w zakresie wyłączenia. 


