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Tytuł wstępny. Przepisy ogólne

Art. 1.2 .3 [Sprawy cywilne] Kodeks postępowania cywilnego normuje po-
stępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego,
rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach
z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których
przepisy tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy
cywilne).

Art. 2. [Droga sądowa] § 1. Do rozpoznawania spraw cywilnych powo-
łane są sądy powszechne, o ile sprawy te nie należą do właściwości sądów
szczególnych, oraz Sąd Najwyższy.

§ 1a–2. (uchylone)

§ 3. Nie są rozpoznawane w postępowaniu sądowym sprawy cywilne,
jeżeli przepisy szczególne przekazują je do właściwości innych organów.

Art. 3. [Zasada prawdy] Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są
dokonywać czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami, dawać
wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania
czegokolwiek oraz przedstawiać dowody.

Art. 4. (uchylony)

Art. 5. [Pouczanie stron] W razie uzasadnionej potrzeby sąd może udzie-
lić stronom i uczestnikom postępowania występującym w sprawie bez ad-
wokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego lub radcy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych pouczeń co do czynno-
ści procesowych.

Art. 6. [Postulat szybkości postępowania] § 1. Sąd powinien przeciw-
działać przewlekaniu postępowania i dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie

2 Utracił moc z dniem 17 lipca 2000 r., rozumiany w ten sposób, iż w zakresie pojęcia
„sprawy cywilnej” nie mogą się mieścić roszczenia dotyczące zobowiązań pieniężnych, któ-
rych źródło stanowi decyzja administracyjna, na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 10 lipca 2000 r. sygn. akt SK. 12/99 (Dz.U. Nr 55, poz. 665).

3 Utracił moc z dniem 11 września 2017 r.:
– w zakresie, w jakim dotyczy zagadnienia oceny prawidłowości procedury wyboru sę-

dziego Trybunału Konstytucyjnego;
– w zakresie, w jakim dotyczy zagadnienia oceny prawidłowości procedury przedstawie-

nia kandydatów na stanowisko Prezesa oraz Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego przez
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego i powołania ich przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 września
2017 r. sygn. akt K 10/17 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1727).
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Tytuł wstępny. Przepisy ogólne Art. 7–11 KPC 3

nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, jeżeli jest to możliwe bez szkody dla
wyjaśnienia sprawy.

§ 2. Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są przytaczać wszyst-
kie okoliczności faktyczne i dowody bez zwłoki, aby postępowanie mogło
być przeprowadzone sprawnie i szybko.

Art. 7. [Udział prokuratora] Prokurator może żądać wszczęcia postępo-
wania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się
już postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona prawo-
rządności, praw obywateli lub interesu społecznego. W sprawach niemająt-
kowych z zakresu prawa rodzinnego prokurator może wytaczać powództwa
tylko w wypadkach wskazanych w ustawie.

Art. 8. [Udział organizacji pozarządowych] Organizacje pozarządowe,
których zadanie statutowe nie polega na prowadzeniu działalności gospo-
darczej, mogą dla ochrony praw obywateli, w wypadkach przewidzianych
w ustawie, wszcząć postępowanie oraz wziąć udział w toczącym się po-
stępowaniu.

Art. 9. [Zasada jawności] § 1. Rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie,
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Strony i uczestnicy postępo-
wania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub
wyciągi z tych akt. Treść protokołów i pism może być także udostępniana
w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
obsługującego postępowanie sądowe (system teleinformatyczny) albo in-
nego systemu teleinformatycznego służącego udostępnianiu tych protoko-
łów lub pism.

§ 2. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo do otrzymania z akt
sprawy zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku, chyba że protokół został
sporządzony wyłącznie pisemnie. Przewodniczący wydaje z akt sprawy
zapis dźwięku, jeżeli wydaniu zapisu obrazu i dźwięku sprzeciwia się
ważny interes publiczny lub prywatny.

§ 3. Jeżeli posiedzenie odbyło się przy drzwiach zamkniętych strony
i uczestnicy postępowania mają prawo do otrzymania z akt sprawy jedynie
zapisu dźwięku.

Art. 10. [Ugoda sądowa] W sprawach, w których zawarcie ugody jest
dopuszczalne, sąd dąży w każdym stanie postępowania do ich ugodowego
załatwienia, w szczególności przez nakłanianie stron do mediacji.

Art. 11. [Moc wyroków karnych] Ustalenia wydanego w postępowaniu
karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestęp-

251



3 KPC Art. 12–17 Część pierwsza. Postępowanie...

stwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym. Jednakże osoba, która nie była
oskarżona, może powoływać się w postępowaniu cywilnym na wszelkie
okoliczności wyłączające lub ograniczające jej odpowiedzialność cywilną.

Art. 12. [Roszczenia z przestępstwa] Roszczenia majątkowe wynika-
jące z przestępstwa mogą być dochodzone w postępowaniu cywilnym albo
w wypadkach w ustawie przewidzianych w postępowaniu karnym.

Art. 13. [Tryb procesowy] § 1. Sąd rozpoznaje sprawy w procesie, chyba
że ustawa stanowi inaczej. W wypadkach przewidzianych w ustawie sąd
rozpoznaje sprawy według przepisów o postępowaniach odrębnych.

§ 2. Przepisy o procesie stosuje się odpowiednio do innych rodzajów po-
stępowań unormowanych w niniejszym kodeksie, chyba że przepisy szcze-
gólne stanowią inaczej.

Art. 14. (uchylony)

Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze

Księga pierwsza. Proces

Tytuł I. Sąd

Dział I. Właściwość sądu

Przepis wstępny

Art. 15. [Czas orzekania o właściwości] § 1. Sąd właściwy w chwili
wniesienia pozwu pozostaje właściwy aż do ukończenia postępowania,
choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy.

§ 2. Sąd nie może uznać, że jest niewłaściwy, jeżeli w toku postępowania
stał się właściwy.

Rozdział 1. Właściwość rzeczowa

Oddział 1. Podstawy właściwości

Art. 16. [Właściwość sądów rejonowych] § 1. Sądy rejonowe rozpo-
znają wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest
właściwość sądów okręgowych.

§ 2. (uchylony)

Art. 17. [Właściwość sądów okręgowych] Do właściwości sądów okrę-
gowych należą sprawy:
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1) o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia mająt-
kowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka,
o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przy-
sposobienia;

2) o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących
wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków
towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych
oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych;

3) o roszczenia wynikające z Prawa prasowego;
4) o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa

siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o na-
ruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między
małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym
stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym po-
stępowaniu upominawczym;

41) o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni;
42) o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnie-

nia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych
niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność
prawną;

43) o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
44) o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawo-

mocnego orzeczenia niezgodnego z prawem;
45) o roszczenia wynikające z naruszenia praw przysługujących na mocy

przepisów o ochronie danych osobowych.
5) (uchylony)
6) (uchylony)

Art. 18. [Przekazanie sprawy sądowi okręgowemu] § 1. Jeżeli przy
rozpoznawaniu sprawy w sądzie rejonowym powstanie zagadnienie prawne
budzące poważne wątpliwości, sąd ten może przekazać sprawę do rozpo-
znania sądowi okręgowemu. Postanowienie o przekazaniu sprawy wymaga
uzasadnienia.

§ 2. Sąd okręgowy może przed pierwszą rozprawą odmówić przyję-
cia sprawy do rozpoznania i zwrócić sprawę sądowi rejonowemu, jeżeli
uzna, że poważne wątpliwości nie zachodzą. Postanowienie zapada na po-
siedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów i wymaga uzasadnienia.
Ponowne przekazanie tej samej sprawy przez sąd rejonowy nie jest do-
puszczalne.

Oddział 2. Wartość przedmiotu sporu

Art. 19. [Zasada] § 1. W sprawach o roszczenia pieniężne, zgłoszone
choćby w zamian innego przedmiotu, podana kwota pieniężna stanowi
wartość przedmiotu sporu.
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3 KPC Art. 20–25 Część pierwsza. Postępowanie...

§ 2. W innych sprawach majątkowych powód obowiązany jest ozna-
czyć w pozwie kwotą pieniężną wartość przedmiotu sporu, uwzględniając
postanowienia zawarte w artykułach poniższych.

Art. 20. [Rozwinięcie] Do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się od-
setek, pożytków i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego.

Art. 21. [Kilka roszczeń] Jeżeli powód dochodzi pozwem kilku roszczeń,
zlicza się ich wartość.

Art. 22. [Świadczenia powtarzające się] W sprawach o prawo do świad-
czeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świad-
czeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały
czas ich trwania.

Art. 23. [Najem] W sprawach o istnienie, unieważnienie albo rozwiązanie
umowy najmu lub dzierżawy, o wydanie albo odebranie przedmiotu najmu
lub dzierżawy, wartość przedmiotu sporu stanowi przy umowach zawartych
na czas oznaczony – suma czynszu za czas sporny, lecz nie więcej niż za
rok; przy umowach zawartych na czas nieoznaczony – suma czynszu za
okres trzech miesięcy.

Art. 231. [Roszczenia pracowników] W sprawach o roszczenia pracow-
ników dotyczące nawiązania, istnienia lub rozwiązania stosunku pracy war-
tość przedmiotu sporu stanowi, przy umowach na czas określony – suma
wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy
umowach na czas nieokreślony – za okres jednego roku.

Art. 232. [Wydanie nieruchomości] W sprawach o wydanie nierucho-
mości posiadanej bez tytułu prawnego lub na podstawie tytułu innego niż
najem lub dzierżawa wartość przedmiotu sporu oblicza się przyjmując,
stosownie do rodzaju nieruchomości i sposobu korzystania z niej, podaną
przez powoda sumę odpowiadającą trzymiesięcznemu czynszowi najmu
lub dzierżawy należnemu od danego rodzaju nieruchomości.

Art. 24. [Zabezpieczenia] W sprawach o zabezpieczenie, zastaw lub
hipotekę wartość przedmiotu sporu stanowi suma wierzytelności. Jeżeli
jednak przedmiot zabezpieczenia lub zastawu ma mniejszą wartość niż
wierzytelność, rozstrzyga wartość mniejsza.

Art. 25. [Sprawdzenie] § 1. Sąd może na posiedzeniu niejawnym spraw-
dzić wartość przedmiotu sporu oznaczoną przez powoda i zarządzić w tym
celu dochodzenie.
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Księga pierwsza. Proces Art. 26–33 KPC 3

§ 2. Po doręczeniu pozwu sprawdzenie nastąpić może jedynie na zarzut
pozwanego, zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.

§ 3. Jeżeli sąd w wyniku sprawdzenia wartości przedmiotu sporu uzna
się za niewłaściwy, przekaże sprawę sądowi właściwemu; jeżeli jest kilka
sądów właściwych – przekaże temu z nich, który wskaże powód.

Art. 26. [Rozwinięcie] Po ustaleniu w myśl artykułu poprzedzającego,
wartość przedmiotu sporu nie podlega ponownemu badaniu w dalszym
toku postępowania.

Rozdział 2. Właściwość miejscowa

Oddział 1. Właściwość ogólna

Art. 27. [Zasada] § 1. Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej in-
stancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania.

§ 2. Miejsce zamieszkania określa się według przepisów kodeksu cy-
wilnego.

Art. 28. [Brak miejsca zamieszkania] Jeżeli pozwany nie ma miejsca
zamieszkania w Polsce, ogólną właściwość oznacza się według miejsca
jego pobytu w Polsce, a gdy nie jest ono znane lub nie leży w Polsce –
według ostatniego miejsca zamieszkania pozwanego w Polsce.

Art. 29. [Skarb Państwa] Powództwo przeciwko Skarbowi Państwa wy-
tacza się według siedziby państwowej jednostki organizacyjnej, z której
działalnością wiąże się dochodzone roszczenie.

Art. 30. [Siedziba] Powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu
podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich
siedziby.

Oddział 2. Właściwość przemienna

Art. 31. [Istota] Powództwo w sprawach objętych przepisami oddziału ni-
niejszego wytoczyć można bądź według przepisów o właściwości ogólnej,
bądź przed sąd oznaczony w przepisach poniższych.

Art. 32. [Alimenty; ustalenie ojcostwa] Powództwo o roszczenie alimen-
tacyjne oraz o ustalenie pochodzenia dziecka i związane z tym roszczenia
wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej.

Art. 33. [Roszczenia przeciwko przedsiębiorcy] Powództwo o rosz-
czenie majątkowe przeciwko przedsiębiorcy można wytoczyć przed sąd,
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3 KPC Art. 34–39 Część pierwsza. Postępowanie...

w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział, jeżeli roszcze-
nie pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału.

Art. 34. [Roszczenia z umów] Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie
jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wy-
konanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z po-
wodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy można wytoczyć
przed sąd miejsca jej wykonania. W razie wątpliwości miejsce wykonania
umowy powinno być stwierdzone dokumentem.

Art. 35. [Delikty] Powództwo o roszczenie z czynu niedozwolonego wy-
toczyć można przed sąd, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące
szkodę.

Art. 36. [Wynagrodzenie pełnomocnika] Powództwo o zapłatę należ-
ności za prowadzenie sprawy wytoczyć można przed sąd miejsca, gdzie
pełnomocnik procesowy sprawę prowadził.

Art. 37. [Najem nieruchomości] Powództwo o roszczenie ze stosunku
najmu lub dzierżawy nieruchomości wytoczyć można przed sąd miejsca
położenia nieruchomości.

Art. 371. [Powództwo przeciwko zobowiązanemu z weksla lub czeku]
§ 1. Powództwo przeciwko zobowiązanemu z weksla lub czeku można
wytoczyć przed sąd miejsca płatności.

§ 2. Kilku zobowiązanych z weksla lub czeku można łącznie pozwać
przed sąd miejsca płatności lub sąd właściwości ogólnej dla akceptanta
albo wystawcy weksla własnego lub czeku.

Oddział 3. Właściwość wyłączna

Art. 38. [Prawa rzeczowe na nieruchomości] § 1. Powództwo o wła-
sność lub o inne prawa rzeczowe na nieruchomości, jak również powódz-
two o posiadanie nieruchomości można wytoczyć wyłącznie przed sąd
miejsca jej położenia. Jeżeli przedmiotem sporu jest służebność gruntowa,
właściwość oznacza się według położenia nieruchomości obciążonej.

§ 2. Właściwość powyższa rozciąga się na roszczenia osobiste zwią-
zane z prawami rzeczowymi i dochodzone łącznie z nimi przeciwko temu
samemu pozwanemu.

Art. 39. [Spadki] Powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, jak rów-
nież z tytułu zapisu, polecenia oraz innych rozrządzeń testamentowych
wytacza się wyłącznie przed sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spad-
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kodawcy, a jeżeli miejsca jego zwykłego pobytu w Polsce nie da się usta-
lić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego
część.

Art. 40. [Członkostwo] Powództwo ze stosunku członkostwa spółdzielni,
spółki lub stowarzyszenia wytacza się wyłącznie według miejsca ich sie-
dziby.

Art. 41. [Małżeństwo] Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się
wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce
zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce
zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie
właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej
podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Art. 42. [Rodzice a dzieci] Powództwo ze stosunku między rodzicami
a dziećmi oraz między przysposabiającym a przysposobionym wytacza się
wyłącznie przed sąd miejsca zamieszkania powoda, jeżeli brak jest podstaw
do wytoczenia powództwa według przepisów o właściwości ogólnej.

Oddział 4. Przepisy szczególne

Art. 43. [Wybór sądu] § 1. Jeżeli uzasadniona jest właściwość kilku
sądów albo jeżeli powództwo wytacza się przeciwko kilku osobom, dla
których według przepisów o właściwości ogólnej właściwe są różne sądy,
wybór między tymi sądami należy do powoda.

§ 2. To samo dotyczy wypadku, gdy nieruchomość, której położenie jest
podstawą oznaczenia właściwości sądu, jest położona w kilku okręgach
sądowych.

Art. 44. [Wyznaczenie przez sąd przełożony] Jeżeli sąd właściwy nie
może z powodu przeszkody rozpoznać sprawy lub podjąć innej czynności,
sąd nad nim przełożony wyznaczy na posiedzeniu niejawnym inny sąd.

Art. 45. [Wyznaczenie przez Sąd Najwyższy] Jeżeli w myśl przepisów
kodeksu nie można na podstawie okoliczności sprawy ustalić właściwości
miejscowej, Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym oznaczy sąd, przed
który należy wytoczyć powództwo.

Art. 46. [Właściwość umowna] § 1. Strony mogą umówić się na piśmie
o poddanie sądowi pierwszej instancji, który według ustawy nie jest miej-
scowo właściwy, sporu już wynikłego lub sporów mogących w przyszłości
wyniknąć z oznaczonego stosunku prawnego. Sąd ten będzie wówczas wy-
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łącznie właściwy, jeżeli strony nie postanowiły inaczej lub jeżeli powód
nie złożył pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Strony
mogą również ograniczyć umową pisemną prawo wyboru powoda pomię-
dzy kilku sądami właściwymi dla takich sporów.

§ 2. Strony nie mogą jednak zmieniać właściwości wyłącznej.

Dział II. Skład sądu

Art. 47. [Skład sądu] § 1. W pierwszej instancji sąd rozpoznaje sprawy
w składzie jednego sędziego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

§ 2. W pierwszej instancji sąd w składzie jednego sędziego jako prze-
wodniczącego i dwóch ławników rozpoznaje sprawy:

1) z zakresu prawa pracy o:
a) ustalenie istnienia, nawiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy,

o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przy-
wrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy
lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodo-
wanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy
wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,

b) naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu i o rosz-
czenia z tym związane,

c) odszkodowanie lub zadośćuczynienie w wyniku stosowania mob-
bingu;

2) ze stosunków rodzinnych o:
a) rozwód,
b) separację,
c) ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
d) rozwiązanie przysposobienia.

§ 3. Postanowienia poza rozprawą oraz zarządzenia wydaje przewodni-
czący.

§ 4. Prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzech
sędziów zawodowych, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szcze-
gólną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy.

Art. 471. [Kompetencje referendarza sądowego] Referendarz sądowy
może wykonywać czynności w postępowaniu cywilnym w wypadkach
wskazanych w ustawie. W zakresie powierzonych mu czynności referen-
darz sądowy ma kompetencje sądu, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Dział III. Wyłączenie sędziego

Art. 48. [Wyłączenie sędziego z mocy ustawy] § 1. Sędzia jest wyłą-
czony z mocy samej ustawy:
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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 pro-
stej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocz-
nych 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)4 w sprawach, w których w instancji niższej brał udział w wydaniu
zaskarżonego orzeczenia, jako też w sprawach o ważność aktu praw-
nego 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 wy-
danie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem, jeżeli brał
udział w wydaniu tego orzeczenia.

§ 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 lub skargą nadzwyczajną, nie może orzekać co do tej skargi.

Art. 49. [Wyłączenie sędziego na wniosek] Niezależnie od przyczyn wy-
mienionych w art. 48, sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wnio-
sek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać
uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie.

Art. 50. [Wniosek o wyłączenie] § 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 postę-

powanie w sprawie.

4 Utracił moc z dniem 30 lipca 2004 r. w związku z art. 401 pkt 1 i art. 379 pkt 4, w za-
kresie, w jakim ogranicza wyłączenie sędziego z mocy samej ustawy tylko do spraw, w których
rozstrzyganiu brał udział w instancji bezpośrednio niższej, na podstawie wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2004 r. sygn. akt SK 19/02 (Dz.U. Nr 169, poz. 1783).
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Art. 51. [Obowiązki sędziego] Sędzia zawiadamia sąd o zachodzącej
podstawie swojego wyłączenia.

Art. 52. [Orzekanie] § 1. O wyłączeniu sędziego rozstrzyga sąd, w któ-
rym sprawa się toczy, a gdyby sąd ten nie mógł wydać postanowienia
z powodu braku dostatecznej liczby sędziów – sąd nad nim przełożony.

§ 2. Postanowienie wydaje sąd w składzie trzech sędziów zawodowych
po złożeniu wyjaśnienia przez sędziego, którego wniosek dotyczy. Posta-
nowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

§ 3. Uwzględniając wniosek o wyłączenie sędziego, sąd znosi postępo-
wanie w zakresie obejmującym udział tego sędziego w sprawie po złożeniu
wniosku, chyba że czynności przez niego podejmowane były czynnościami
niecierpiącymi zwłoki.

Art. 53. (utracił moc)

Art. 531. [Odrzucenie wniosku o wyłączenie sędziego] Ponowny wnio-
sek o wyłączenie sędziego oparty na tych samych okolicznościach pod-
lega odrzuceniu bez składania wyjaśnień przez sędziego, którego dotyczy.
O odrzuceniu orzeka sąd rozpoznający sprawę. Przepis art. 51 stosuje się
odpowiednio. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Art. 54. [Odesłanie] Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio
do wyłączenia referendarza sądowego, ławnika, jak również innych orga-
nów sądowych oraz prokuratora. Wniosek o wyłączenie referendarza sądo-
wego oraz ławnika sąd rozstrzyga zgodnie z przepisami poprzedzającymi,
a wniosek o wyłączenie pozostałych osób przekazuje odpowiedniemu or-
ganowi nadrzędnemu.

Tytuł II. Prokurator

Art. 55. [Powództwo na rzecz oznaczonej osoby] Prokurator, wytaczając
powództwo na rzecz oznaczonej osoby, powinien ją wskazać w pozwie.
Nie dotyczy to spraw niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego, chyba
że przepis szczególny stanowi inaczej.

Art. 56. [Pozycja prokuratora] § 1. Osobę, na rzecz której prokurator
wytoczył powództwo, sąd zawiadamia o tym, doręczając jej odpis pozwu.
Osoba ta może wstąpić do sprawy w każdym jej stanie w charakterze
powoda; w tym wypadku do udziału prokuratora w sprawie stosuje się
odpowiednio przepisy o współuczestnictwie jednolitym.

§ 2. Prokurator nie może samodzielnie rozporządzać przedmiotem
sporu.
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