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Przedmowa i założenia metodologiczne
Tematem niniejszego opracowania jest instytucja wyłączenia sędziego.
Stanowi ona zagadnienie o niebagatelnym wpływie na przebieg postępo‐
wania cywilnego. Wiąże się to, po pierwsze, z faktem, iż poprzez instytucję
wyłączenia sędziego ustawodawca transponuje na grunt przepisów pro‐
ceduralnych konstytucyjnie gwarantowane prawa jednostki, po drugie
zaś, sama instytucja wyłączenia sędziego przyznaje stronie postępowania
sprawne narzędzia umożliwiające jej rzeczywisty wpływ na bezstronny
wymiar sprawiedliwości, na każdym etapie rozpoznawania sprawy. Ce‐
lem wyłączenia sędziego jest stworzenie powszechnie aprobowanego
w społeczeństwie przekonania o rzetelnie działającym sądownictwie, jak
również analogicznego przeświadczenia u stron postępowania, iż ich spór
zostanie rozstrzygnięty przez organ o najwyższych znamionach bezstron‐
ności proceduralnej. Innymi słowy, najbardziej uczciwie jak to jest możli‐
we, poprzez stworzenie gwarancji obiektywizmu zarówno ogólnych, jak
i jednostkowych. To zaś możliwe jest dzięki sędziom o niewzruszonym,
kantowskim wręcz fundamencie moralności, a zatem niezależnym od
wszelkich zewnętrznych sił: natury, własnych pragnień i przekonań, zwy‐
czajów, emocji czy władzy1. Instytucja wyłączenia sędziego jest zatem pro‐
cesową gwarancją bezstronności sędziowskiej. Wychodzi bowiem naprze‐
ciw aksjologicznemu ujęciu roli prawnika (sędziego) odpowiedzialnego
za sprawiedliwy rezultat procesu stosowania prawa2.
Instytucja wyłączenia sędziego stanowi zagadnienie procesowe histo‐
rycznie zakorzenione w polskiej procedurze cywilnej już od jej początków.
1 I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, Warszawa 1972, s. 53; I. Kant, Uzasadnienie metafizyki
moralności, Warszawa 1971, s. 50.
2
A. Jakubiak‐Mirończuk, Alternatywne a sądowe rozstrzyganie sporów sądowych, Warszawa 2008,
s. 108; A. Bieliński, Rola i pozycja profesjonalnego pełnomocnika w ramach procedur alternatywnego roz‐
wiązywania sporów, ADR 2010, nr 2, s. 5.
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W ostatnich kilku latach można było jednak zaobserwować liczne jej zmia‐
ny, które dostarczyły wielu materiałów do dalszych i szerszych badań. Są
one tym bardziej interesujące, iż przez długi czas po wejściu w życie ko‐
deksu postępowania cywilnego, mimo drobnych nowelizacji, w zasadni‐
czym trzonie instytucji wyłączenia sędziego nadal panował status quo. Na
jego tle wypracowany został zarówno jurysdykcyjny, jak i doktrynalny
sposób interpretacji rozwiązań ustawodawczych przyjętych na tle tejże
instytucji. W ostatnich kilku latach doszło jednak do wielu kluczowych
zmian procesowych, które, jak się wydaje, na nowo zwróciły uwagę na
instytucję wyłączenia sędziego i pozwoliły ocenić ją w innym świetle. Ty‐
tułem przykładu można tu wspomnieć o rozszerzeniu katalogu bez‐
względnych podstaw wyłączenia sędziego, skutkach prawnych ponow‐
nego wniosku o wyłączenie sędziego, czy też całkiem nowej w postępo‐
waniu cywilnym (aczkolwiek nie w systemie regulacji polskiego prawa
procesowego) instytucji zażalenia poziomego, aktualnie stosowanej rów‐
nież w zakresie wyłączenia sędziego. To tylko kilka z ważnych wątków
zbadanych w dalszej części opracowania. Gruntowne i kompleksowe
opracowanie naukowe instytucji wyłączenia sędziego jest jak najbardziej
potrzebne i użyteczne w praktyce. Przemawia za tym przede wszystkim
fakt, iż wśród tematyki badawczej dotychczas rozważanej w nauce prawa
postępowania cywilnego brakuje instytucji wyłączenia sędziego. Za na‐
ukowym opracowaniem tego zagadnienia przemawia także zmieniający
się kształt normatywny przepisów o wyłączeniu sędziego, stale narastające
orzecznictwo polskie i europejskie, jak również pojawiające się w ostatnim
czasie w piśmiennictwie nowe głosy dotyczące doniosłości bezstronności
i sprawiedliwości proceduralnej.
W celu przybliżenia znaczenia, ale też zbadania rzeczywistego funk‐
cjonowania instytucji wyłączenia sędziego na gruncie procedury cywilnej,
w niniejszym opracowaniu zostaną poruszone zagadnienia zarówno
ustrojowe, jak i procesowe. Nie jest możliwe wyjaśnienie obecnego me‐
chanizmu działania instytucji wyłączenia sędziego bez nawiązania
w pierwszej kolejności do wątków o charakterze retrospektywnym. Hi‐
storyczna metoda badawcza pozwala prześledzić genezę kształtowania się
formalnych wymogów bezstronnego piastowania funkcji jurysdykcyjnych
w strukturach wymiaru sprawiedliwości. Na tym polu szczególnie cenne
okazały się podwaliny wypracowane za czasów prawa rzymskiego, recy‐
powanego przecież przez polski, czyli kontynentalny system prawa. Funk‐
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cjonujące zarówno w dogmatyce, jak i praktyce zasady nemo iudex in causa
sua (nemo iudex idoneus in propria causa), nemo non benignus est sui iudex, czy
też cogitationis poenam nemo patitur, pochodzą właśnie z tego źródła.
Zasadniczym trzonem, a zarazem celem niniejszego opracowania jest
zbadanie i scharakteryzowanie instytucji wyłączenia sędziego, wyciągnię‐
cie wniosków płynących z obecnego kształtu analizowanego materiału
normatywnego oraz postawienie tam, gdzie to zasadne, wniosków de lege
ferenda. Poza badanym materiałem normatywnym o charakterze konsty‐
tucyjnym, ustrojowym oraz procesowym, dogmatyczna analiza instytucji
wyłączenia sędziego byłaby niemożliwa bez oceny standardów bezstron‐
nego sądu płynących z kazuistyki. Instytucja wyłączenia sędziego jest
przedmiotem niezwykle obszernego dorobku orzeczniczego zarówno pol‐
skiej, jak i europejskiej judykatury. To na tle orzecznictwa ukształtowana
została właściwa interpretacja przepisów prawnych z zakresu wyłączenia
sędziego. Szczególną wartość należy przypisać maksymie sformułowanej
w orzecznictwie ETPC głoszącej, iż sprawiedliwości nie tylko powinno
stawać się zadość, lecz także to, że staje się jej zadość, powinno być wi‐
doczne (justice must not only be done; it must be seen to be done). Judykatura
a casu ad casum w charakterystyczny, wysoce kazuistyczny sposób dostar‐
cza cennych instrukcji pozwalających odkodować zamiar ustawodawczy
ukryty niejednokrotnie w nie dość jasnych normach prawnych. Zastoso‐
wana w niniejszej pracy metoda dogmatyczna pozwala zbadać materiał
normatywny, który z kolei przez pryzmat poglądów wypracowanych
w doktrynie prawniczej i wnikliwie zweryfikowanych za pomocą metody
badawczej o charakterze teoretycznoprawnym pozwala zauważyć, iż in‐
stytucja wyłączenia sędziego stanowi zagadnienie nie tylko czystej natury
procesowej, lecz wykazuje również charakter ustrojowy.
Zakresem niniejszej pracy objęte zostały w pierwszej kolejności zagad‐
nienia wprowadzające do głębszej analizy instytucji wyłączenia sędziego,
tj. pojęcie niezawisłości sędziowskiej, określenie desygnatów pojęcia bez‐
stronności oraz analiza współczesnej kultury prawnej. W dalszej jej części
omówiono instytucję wyłączenia sędziego w ujęciu retrospektywnym,
analizując jej kształt, genezę i cykl przemian, począwszy od regulacji prawa
rzymskiego i okres pojustyniański, poprzez epokę nowożytną, okres za‐
borów oraz ustawodawstwo XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem
konstytucyjnej, ustrojowej oraz proceduralnej płaszczyzny tej analizy.
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Doniosłość prawa do bezstronnego sądu, jako jednego z podstawo‐
wych praw człowieka, przyczyniła się do wielu uwag i głębokich rozważań
nad prawem do rzetelnego procesu w świetle prawa międzynarodowego.
Na tym tle uwzględnione zostały liczne przepisy wybranych aktów praw‐
nych z tego zakresu, tj. statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawied‐
liwości, Powszechnej deklaracji praw człowieka, Konwencji o ochronie
praw człowieka i podstawowych wolności3, Międzynarodowego paktu
praw obywatelskich i politycznych, zalecenia nr R(94) 12 Komitetu Mini‐
strów dla państw członkowskich dotyczącego niezawisłości, sprawności
i roli sędziów, rekomendacji nr CM/Rec(2010) 12 Komitetu Ministrów do‐
tyczącej sędziów i ich niezawisłości, odpowiedzialności i efektywności
przyjętej na podstawie art. 15(b) statutu Rady Europy, Europejskiej karty
o statucie sędziów (znanej też pod nazwą europejska karta ustawowych
zasad dotyczących sędziów) oraz Karty praw podstawowych Unii Euro‐
pejskiej. Powyższe akty prawne podniosły prawo do bezstronnego sądu
do rangi jednego z przyrodzonych praw człowieka, kreując tym samym
prężne mechanizmy ochrony przed naruszeniem tej fundamentalnej war‐
tości. W państwach o ustroju demokratycznym szczególnie ważne miejsce
zajmuje unikalny system egzekwowania przestrzegania prawa do rzetel‐
nego procesu cywilnego, rozumianego jako prawo jednostki do sprawied‐
liwego i publicznego rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie przez
niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą, przy rozstrzyganiu
o prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym, o czym stanowi art. 6
ust. 1 in principio EKPC. System ten wspiera wysoce skutecznie i kreatywnie
orzecznicza rola Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Europejskie
rozumienie pojęcia bezstronności sędziowskiej (impartiality) zakorzeniło
się w polskiej judykaturze, podobnie jak wypracowane przez społeczność
międzynarodową środki zapewnienia rzeczywistej bezstronności w pro‐
cesie cywilnym. Złożenie przez Polskę deklaracji o uznaniu jurysdykcji
ETPC w Strasburgu umożliwiło wnoszenie skarg przeciwko Rzeczypo‐
spolitej Polskiej do tego Trybunału.
Egzegeza instytucji wyłączenia sędziego oraz funkcjonowania stan‐
dardów rzetelnego procesu cywilnego wymagała także badań kompara‐
tystycznych. Przedstawiona w niniejszym opracowaniu konfrontacja re‐
3 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności została otwarta do podpisu
w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.; zwana jest też europejską konwencją praw człowieka. W Polsce
niniejsza umowa międzynarodowa weszła w życie w dniu 19 stycznia 1993 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61,
poz. 284).
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gulacji omawianej instytucji z rozwiązaniami prawnymi kilku wybranych
europejskich porządków prawnoprocesowych pozwala głębiej zrozumieć
stopień tożsamości regulacji kodeksowych z zakresu procedury cywilnej
sytemu prawnego państw europy kontynentalnej. Umożliwia ponadto
dostrzeżenie niewątpliwego ich zróżnicowania w pewnych kwestiach,
a także wyciągnięcie płynących stąd wniosków. Przeprowadzona kwe‐
renda opiera się na przepisach francuskiego Code de Procédure Civile,
niemieckiego Zivilprozessordnung oraz włoskiego Codice di Procedura
Civile. Komparatywna metoda badań instytucji wyłączenia sędziego pro‐
wadzi również do analizy wybranych krajowych regulacji prawnoproce‐
sowych. Pod rozwagę poddane zostały rozwiązania prawne obowiązujące
na tle postępowania karnego oraz postępowania przed sądami admini‐
stracyjnymi. Uwagi poczynione na kanwie tych rozwiązań procedural‐
nych, a także dorobek orzeczniczy, wykazują doniosłe znaczenie dla zgłę‐
bienia instytucji wyłączenia sędziego w postępowaniu cywilnym.
Kolejne rozdziały pracy poświęcone zostały analizie instytucji wyłą‐
czenia sędziego zawartej w polskim kodeksie postępowania cywilnego.
W pierwszej kolejności prześledzono rodzaje wyłączenia sędziego oraz
występujące na tym tle rozbieżności w nomenklaturze. Dalsza część pracy
ogniskuje się wokół rozważań na temat wyłączenia sędziego z mocy sa‐
mego prawa, które ustawodawca ujął w enumeratywnym katalogu w prze‐
pisie art. 48 § 1 pkt 1–6, jak również w art. 48 § 3 oraz art. 413 k.p.c. Istotne
jest bowiem ustalenie, czy instytucja wyłączenia sędziego w swoim obec‐
nym kształcie wychodzi naprzeciw potrzebom praktyki wymiaru spra‐
wiedliwości, co zwłaszcza wiąże się z istniejącym katalogiem podstaw
wyłączenia sędziego. Należy odpowiedzieć na pytanie, jak aktualne prze‐
słanki wyłączenia sędziego funkcjonują w praktyce, oraz wskazać tam,
gdzie to konieczne, na dostrzeżone uchybienia, a w związku z tym także
nasuwające się postulaty.
Następnie omówiono drugi rodzaj wyłączenia sędziego, tj. wyłączenie
sędziego z mocy postanowienia sądu. Ten rodzaj wyłączenia wymagał
szczególnej analizy, ponieważ na mocy nowelizacji kodeksu postępowania
cywilnego z lipca 2009 r.4 ustawodawca zreformował przepis art. 49 k.p.c.
Reforma ta polegała na rezygnacji ze „stosunku osobistego” jako podstawy
zarzutów sformułowanych we wniosku o wyłączenie sędziego, na rzecz
4 Nowelizacja dokonana ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępo‐
wania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 234, poz. 1571).
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zdecydowanie bardziej obiektywnego kryterium wszelkich okoliczności,
które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sę‐
dziego w danej sprawie. Asumpt do wspomnianej nowelizacji stanowił
wyrok TK z dnia 24 czerwca 2008 r., P 8/075. Analizując przepis art. 49 k.p.c.,
należało zgłębić rzeczywisty sposób korzystania z instytucji wniosku o wy‐
łączenie sędziego oraz liczne polemiki, które pojawiają się w praktyce jego
stosowania. Na szczególną uwagę na tle tego rodzaju wyłączenia sędziego
zasługuje dokonana w niniejszym opracowaniu analiza linii orzeczniczej
SN, prezentującej zachodzącą na przestrzeni lat transformację wykładni
„stosunku osobistego”, a obecnie wykładni pojęcia „okoliczności mogące
wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej
sprawie”. Znowelizowany art. 49 k.p.c. w dalszym ciągu w znacznej mierze
opiera się na dyskrecjonalnej władzy sędziego, który rozpoznaje zasadność
wniosku o wyłączenie, stwarzając pole do konstruktywnej dyskusji dok‐
trynalnej.
Instytucja wyłączenia sędziego, zubożona o brak rygoru w postaci kary
grzywny za złożenie wniosku o wyłączenie sędziego w złej wierze, może
stać się niebezpiecznym narzędziem w rękach strony, umożliwiającym
obstrukcyjne działania procesowe. W niniejszej pracy przedstawiono za‐
grożenia wynikające z korzystania z instytucji wyłączenia sędziego w spo‐
sób niemający nic wspólnego z ustaleniem składu orzekającego zgodnie
z prawem. Zaprezentowano także rozwiązania proceduralne funkcjonu‐
jące w tym zakresie na przestrzeni lat, z niekiedy krytyczną oceną coraz to
bardziej liberalnych kierunków przemian instytucjonalnych i proceso‐
wych w tej materii.
W końcowej części pracy znajdują się uwagi poświęcone zagadnieniu
orzekania o wyłączeniu sędziego. Koncentrują się one wokół kontrowersji
rysujących się na tle wyjaśnienia pojęcia sądu, w którym sprawa się toczy,
oraz pojęcia sądu przełożonego. Poruszono także problematykę złożenia
sędziowskich wyjaśnień, a także rozstrzygnięcia o wyłączeniu sędziego,
skutków niewyłączenia sędziego, jak również zaskarżalności postanowień
zapadłych w tym przedmiocie. Na tym tle dominujące znaczenie należy
przypisać wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2010 r.,
SK 38/096. Wyrok ten diametralnie wpłynął na reformę instytucji zaska‐
rżalności postanowień sądu drugiej instancji oddalających wniosek o wy‐
5
6
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łączenie sędziego. Reakcja ustawodawcza wprowadzająca do polskiego
procesu cywilnego instytucję zażalenia poziomego stanowiła również od‐
powiedź na dostrzegane w doktrynie prawa procesowego postulaty, by
niektóre postanowienia o charakterze wpadkowym wydane przez sąd
drugiej instancji poddać kontroli instancyjnej, gwarantującej rozpoznanie
zażalenia przez inny skład sędziowski, lecz z przełamaniem obowiązującej
zasady dewolutywności. Niezbędnym jest bowiem zachowanie symetrii
dopuszczającej zaskarżalność postanowień sądu drugiej instancji oddala‐
jących wniosek o wyłączenie sędziego tego sądu, na wzór postępowania
pierwszoinstancyjnego.
Rozważania dokonane na wyżej zaprezentowanych płaszczyznach po‐
zwalają zarówno na poznanie przemian, jak i aktualnego kształtu katalogu
podstaw wyłączenia sędziego oraz zasad uruchomienia kwalifikowanej
procedury zmierzającej do weryfikacji realnych zagrożeń bezstronności
jurysdykcyjnej. Przybliżają one również problematykę ustalenia właści‐
wości sądu rozstrzygającego o wyłączeniu sędziego.
Niniejsza praca koncentruje się wokół tematu instytucji wyłączenia sę‐
dziego w postępowaniu cywilnym rozumianej sensu stricto. Warto w tym
miejscu jedynie wspomnieć o procesie legislacyjnym, który toczy się aktu‐
alnie w Sejmie, a dotyczy wieloaspektowej nowelizacji zarówno procedury
cywilnej, jak i materialnego prawa cywilnego. Wśród licznych zmian nor‐
matywnych projektodawcy proponują m.in. nowelizację przepisów
art. 50–52 k.p.c.7 Z uwagi na fakt, iż wzmiankowanej ustawy jeszcze nie
uchwalono, została ona wykluczona z całokształtu materiału źródłowego,
na którym bazuje prezentowana monografia. Poza zakresem przedmioto‐
wym opracowania znalazły się ponadto zagadnienia dotyczące wyłącze‐
nia referendarza sądowego, ławnika, jak również innych organów sądo‐
wych, prokuratora (art. 54 k.p.c.) oraz biegłego (art. 281 k.p.c.). Problema‐
tyka rysująca się na kanwie tych przepisów, aczkolwiek wykazująca da‐
7 Zob. druk sejmowy nr 2678, www. sejm. gov. pl. Projektowana ustawa o zmianie ustawy –
Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw prze‐
widuje, by do czasu rozstrzygnięcia wniosku o wyłączenie sędziego, po pierwsze, sędzia, którego
dotyczy ten wniosek był zdolny do podejmowania dalszych czynności, po drugie zaś, by wykluczyć
możliwość wydania orzeczenia lub zarządzenia kończącego postępowanie w sprawie (art. 50 § 3
k.p.c.). W art. 51 k.p.c. ma dojść do wykreślenia fragmentu wprowadzającego nakaz powstrzymania
się przez sędziego od udziału w sprawie. Projektodawcy zamierzają następnie wprowadzić przepis
art. 52 § 3 k.p.c. Zgodnie z jego brzmieniem, 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.
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leko idący izomorfizm względem instytucji wyłączenia sędziego,
wykracza poza zakres tematyczny niniejszej pracy i nadaje się do odręb‐
nego opracowania. Podobnie poza zakresem rozważań pozostawiono ana‐
lizę instytucji wyłączenia sędziego w innych postępowaniach8, w tym
w postępowaniu nieprocesowym9, egzekucyjnym10 czy postępowaniu
przed sądem polubownym11.

8 Szerzej na temat wyłączenia sędziego w postępowaniu podziałowym zob. S. Cieślak, Organy
postępowania podziałowego, MoP 2000, nr 1, s. 16 i n.; R. Szarek, glosa do postanowienia SN z dnia
11 marca 1998 r., III CKN 410/97, OSP 1999, z. 1, poz. 5; J. Rusiński, glosa do postanowienia SN z dnia
11 marca 1998 r., III CKN 410/97, PPH 1999, nr 1, s. 45 i n.
9 Szerzej na ten temat zob. E. Skrętowicz, Z problematyki wyłączenia sędziego w postępowaniu wie‐
czystoksięgowym, Rej. 1994, nr 10, s. 97 i n.; K. Korzan, Podmioty postępowania nieprocesowego (cz. I),
Rej. 2005, nr 2, s. 9.
10 Szerzej na ten temat zob. M. Muliński, Organy postępowania klauzulowego, Prob. Egz. S. 2001,
nr 19, s. 85 i n.; M. Krakowiak, Sąd jako organ egzekucyjny w egzekucji przez zarząd przymusowy, PPE
2007, nr 1–2, s. 75 i n.; F. Zedler, glosa do uchwały SN z dnia 14 lipca 1988 r., III CZP 57/88, OSP
1990, z. 7, poz. 264.
11 Szerzej na ten temat zob. m.in. S. Machalski, W kwestii wyłączenia sędziów polubownych, GS
1938, nr 1–6, s. 391 i n.
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Rozdział I
Podstawowe zasady wymiaru sprawiedliwości
1.1. Bezstronność i niezawisłość sędziowska
Centralne miejsce we współczesnym modelu sądowego rozstrzygania
sporów zajmuje zasada bezstronności sędziego, uznawana za warunek
sine qua non rzetelnego wykonywania funkcji jurysdykcyjnych. Bezstron‐
ność sędziowska jest niezbywalną cechą władzy sądowniczej, a zarazem
elementarnym przymiotem każdego sędziego. Już przez Sokratesa bez‐
stronność traktowana była jako jedna z podstawowych sędziowskich cnót,
wymieniana obok takich szlachetnych cech, jak: znajomość prawa, rozu‐
mienie jego istoty i natury, nieuleganie powabowi i czarowi władzy, god‐
ność, roztropny namysł i skrupulatne przemyśliwanie. Ten wybitny grecki
filozof twierdził bowiem, iż nikt świadomie nie postępuje źle12. Tym bar‐
dziej sędzia, który postrzegany był jako uosobienie sprawiedliwości.
Sędzia jest bezstronny, gdy kieruje się obiektywizmem, traktując
uczestników postępowania równorzędnie, nie stwarzając korzystniejszej
sytuacji dla żadnej ze stron czy uczestników postępowania, zarówno
w trakcie toczącej się przed sądem sprawy, jak i podczas orzekania13. Usta‐
wodawca nie wprowadził definicji legalnej bezstronności. Warto zatem
przyjrzeć się stanowisku doktryny zaprezentowanemu na tle należytego
rozumienia tego pojęcia. Punktem wyjścia niech będzie ujęcie semantyczne
pojęcia bezstronnego sędziego. Sędzia bezstronny to sędzia kierujący się
obiektywizmem, niebędący stronniczym, obiektywny i sprawiedliwy14.
12
13
14

H. Olszewski, Słownik twórców idei, Poznań 2001, s. 403–405.
Wyrok TK z dnia 27 stycznia 1999 r., K 1/98, OTK ZU 1999, nr 1, poz. 3.
Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 1, Warszawa 1982, s. 150.
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Jak zauważył W. Brzozowski, pojęciem bliskoznacznym wobec bezstron‐
ności, lecz w świetle polskiej leksykografii niebędącym synonimem bez‐
stronności, jest neutralność, rozumiana jako postawa bezstronna wobec
cudzych spraw i cudzych sporów, nieskłaniająca się w żadną stronę, nie‐
podlegająca niczyim wpływom, postawa w pełni niezależna. Autor ten
zastrzegł, iż bezstronność jest wymagana od podmiotu znajdującego się
w sytuacji sędziego, neutralność zaś związana jest z brakiem zaangażo‐
wania w spór15. Z. Tobor i T. Pietrzykowski uznali, iż bezstronność polega
na niekierowaniu się przy ocenie innego podmiotu określonymi względa‐
mi, dezaprobowanymi z punktu widzenia rodzaju oceny, jaka ma być do‐
konana, bądź też jaka ma być podjęta16. Chodzi tu zatem o to, by ocena
danego podmiotu dokonywana była przez sędziego w oparciu o motywy
o charakterze słusznym, zasadnym, racjonalnym i sprawiedliwym. Bez‐
stronność jest uzewnętrznieniem niezawisłości, dlatego tak ważne jest, by
postępowanie w sprawie nie stwarzało nawet pozornego wrażenia lekce‐
ważenia standardów zachowania bezstronności17. Sędzia jest bezstronny,
gdy kieruje się obiektywizmem, nie stwarzając korzystniejszej sytuacji dla
żadnej ze stron czy uczestników postępowania, zarówno w trakcie toczącej
się przed sądem sprawy, jak i podczas orzekania. A contrario, nie może być
bezstronnym sędzia zawisły, czyli taki, który podlega lub może podlegać
naciskom innych osób, organizacji lub władz z tej racji, iż mają one nad
nim prawno‐ekonomiczną przewagę polegającą na skutecznym wywiera‐
niu tego nacisku18. Można twierdzić za Z. Łydą, iż bezstronność wyraża
się w obowiązku określonego rodzaju postępowania sędziego przy roz‐
strzyganiu sprawy, a zatem postępowania wolnego od stronniczości,
uprzedzeń, nieuzasadnionej niechęci czy nieprzychylnych uczuć19.
Przymiot bezstronności można badać w odniesieniu do samej osoby
sędziego, zatem podmiotu wiążąco rozstrzygającego spory, a także w kon‐
15 W. Brzozowski, Bezstronność światopoglądowa władz publicznych w Konstytucji RP, Warszawa
2011, s. 34.
16
Z. Tobor, T. Pietrzykowski, Bezstronność jako pojęcie prawne (w:) Prawo a wartości. Księga jubi‐
leuszowa Profesora Józefa Nowackiego, red. I. Bogucka, Z. Tobor, Kraków 2003, s. 273.
17 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 12 stycznia 2010 r., I GSK 931/08, LEX nr 594746.
18
Zob. uzasadnienie wyroku TK z dnia 27 stycznia 1999 r., K 1/98, OTK ZU 1999, nr 1, poz. 3.
W środowisku prawniczym zauważyć można przekonanie, iż sędziowie ulegają jednak wpływom
zewnętrznym, a przede wszystkim wpływom opinii publicznej, następnie wpływom kolegów
prawników, a wreszcie wpływom politycznym – zob. K. Pałecki, Społecznie oczekiwany wzorzec orze‐
kania sądowego (w:) Sądy w opinii społeczeństwa polskiego, red. M. Borucka‐Arctowa, K. Pałecki, Kraków
2003, s. 151 i 159.
19 Z. Łyda, Bezstronność arbitra a zakaz „zainteresowania w sprawie”, PiP 1996, z. 2, s. 45.
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tekście zasad charakteryzujących postępowanie cywilne w ogóle. Sędzia
jest bezstronny, gdy postępuje w zgodzie ze swoim sumieniem, będącym
źródłem informacji molarnej i narzędziem służącym rozpoznawaniu po‐
rządnych wartości aksjologicznych. F. Longchamps de Bérier przyznał, iż
sędziowskie sumienie to wewnętrzny dialog człowieka z samym sobą. Su‐
mienie jest najwyższą subiektywną normą moralną wyznaczającą sędzie‐
mu szczególne powinności, zarówno prawne, jak i moralne, związane ze
stosowaniem prawa20. Bezstronność niewątpliwie powinna znajdować od‐
niesienie wobec właściwego zastosowania przepisów prawa, które dają
podstawę do wydania konkretnego rozstrzygnięcia w sprawie. Z. Łyda
zasadnie stwierdził, iż norma nakazująca sędziemu bezstronność jest me‐
tanormą, czyli normą drugiego stopnia wskazującą sposób stosowania in‐
nych norm. Można ją bowiem odnieść do norm określających sposób dzia‐
łania sędziego w postępowaniu cywilnym21.
Antonimem bezstronności jest stronniczość. Stronniczość sędziowska,
jako pewnego rodzaju negatywny stan psychiczny sędziego, jest głównym
zagrożeniem bezstronności. Sędzia stronniczy kieruje się osobistymi
uprzedzeniami, sympatiami, własnym interesem, jest pozbawiony obiek‐
tywizmu, nieobiektywny, niesprawiedliwy i tendencyjny22. Stronniczość
wywoływana jest przez liczne wielorakie czynniki, przez co przyczyn
stronniczości nie da się jednoznacznie zdefiniować. Zdaniem Trybunału
Konstytucyjnego przyczyny stronniczości są bowiem zróżnicowane tak
dalece, jak zawsze natura każdego człowieka czyni go różnym w różnych
sytuacjach – w sposób mniej lub bardziej uświadomiony – stronniczym23.
Stronniczość jest szczególnie drastyczną postacią sprzeniewierzenia się
bezstronności, polegającą na dostosowywaniu treści wydawanych orze‐
czeń do sugestii bądź poleceń przekazywanych sędziemu z zewnątrz, czy
też antycypowania tych sugestii z myślą o implikujących je korzyściach.
Prowadzi do kreacji patologicznego zjawiska tzw. sędziego dyspozycyj‐
nego, które wręcz wyklucza wymierzanie sprawiedliwości24.

20 F. Longchamps de Bérier, Problemy podporządkowania prawu (w:) Etyka zawodów prawniczych.
Etyka prawnicza, red. H. Izdebski, P. Skuczyński, Warszawa 2006, s. 164.
21
Z. Łyda, Uprzedzenia a bezstronność arbitra, Prakseologia 1997, nr 1–4, s. 66.
22 Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 3, Warszawa 2006, s. 1419.
23 Wyrok TK z dnia 27 stycznia 1999 r., K 1/98, OTK ZU 1999, nr 1, poz. 3.
24 Zob. uzasadnienie wyroku TK z dnia 24 października 2007 r., SK 7/06, OTK‐A 2007, nr 9,
poz. 108.
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