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Stowarzyszenie Demagog wykonało pracę za polityków oraz urzędników. I to zarówno 
rządowych, jak i opozycyjnych. Jakkolwiek bowiem spór o kształt wymiaru 
sprawiedliwości na przestrzeni ostatnich lat był niesłychanie gorący, to analiza 
zawsze powinna być „zimna”, przeprowadzana merytorycznie, bez potrzeby uzyskania 
konkretnego rezultatu. Tymczasem z obu stron sejmowej sali słyszeliśmy krzyki osób 
przekonanych o własnej racji. Demagog zaś zrobił coś najprostszego                                      
i najtrudniejszego zarazem: przeanalizował fakty i wyciągnął wnioski na ich 
podstawie.

Kluczowe – moim zdaniem - spostrzeżenie z raportu to wskazanie, że porównywanie 
łącznej liczby sędziów sądów powszechnych w różnych krajach, choćby                              
w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców, nie daje odpowiedzi na pytanie, czy system 
sądownictwa konkretnego państwa jest wydajny. Wydajności i jakości wymiaru 
sprawiedliwości nie da się bowiem wtłoczyć w ramy cyfr mówiących o zatrudnieniu. 
Ważne jest także np. to, czym zajmuje się sędzia. W Danii - robi to, co z punktu 
widzenia obywatelskiego prawa do sądu najważniejsze. W Polsce - niestety wykonuje 
ogrom pracy, którą należałoby powierzyć obsłudze administracyjnej i asystentom. Tak 
zwana reforma wymiaru sprawiedliwości, którą rząd usiłuje wprowadzać od kilku lat, 
w ogóle nie stanowi odpowiedzi na tę bolączkę naszego systemu.

Nie mam złudzeń - zdaję sobie sprawę, że politycy, nawet jeśli przejrzą niniejszy 
raport, i tak w przyszłości będą powoływali się na to, co dla nich będzie w danej chwili 
wygodne. Wszystkim innym - niezacietrzewionym i poszukującym rzetelnej informacji 
- z całego serca polecam niniejsze opracowanie.

PATRYK SŁOWIK,
dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej



Stowarzyszenie Demagog podjęło się niezwykle trudnego wyzwania zebrania                   
i dostarczenia nam wiedzy o funkcjonowaniu wybranych aspektów sądownictwa w aż 
30 krajach. Jest to praca, tym bardziej ważna w Polsce, że od kilku lat możemy 
obserwować gorące dyskusje dotyczące pracy sądów i sędziów. Niestety, dyskusje 
odnoszą się na ogół do już podjętych przez rządzących decyzji w zakresie 
sądownictwa, a powinny je poprzedzać. Tworząc narrację wokół „reform” wymiaru 
sprawiedliwości, rządzący ograniczają się wyłącznie do kilku wygodnych dla nich 
przykładów, nie tylko pomijając praktykę innych krajów, ale też szerszą perspektywę 
gwarancji niezawisłości sędziowskiej. Raport Demagoga pogłębia te konteksty                
i prezentuje szerokie spektrum informacji dotyczących wpływu polityków na 
obsadzenie odpowiedników polskiej Krajowej Rady Sądownictwa, nominacji 
sędziowskich, czy gwarancji ich niezawisłości.

Doceniając, wypełniające niszę, działania Stowarzyszenia, tym bardziej uderza brak 
przygotowania takich materiałów przez decydentów. Mam bowiem – może nieco 
naiwne – stanowisko, że to rządzący przed przystąpieniem do reform o charakterze 
ustrojowym i fundamentalnym dla demokratycznego państwa prawa, będą 
przedstawiać obywatelom i obywatelkom, informacje dotyczące otoczenia prawnego 
w innych krajach. W co najmniej takim samym, jak to zostało przedstawione                    
w raporcie, zakresie.

Wierzę, że raport będzie szeroko wykorzystywany i nie zabraknie osób, które będą do 
niego sięgać w toku wypowiadania się na temat reform wymiaru sprawiedliwości. 
Liczę też na to, że powstaną kolejne zestawienia, a niektóre z wątków zarysowanych   
w raporcie zostaną pogłębione. Również przez innych ekspertów i ekspertki. 
Najnowsze dzieło Demagoga ma bowiem potencjał do bycia żywym dokumentem, do 
którego – ku podniesieniu jakości debaty publicznej – możemy się wszyscy dołożyć.

KRZYSZTOF IZDEBSKI,
prawnik, Fundacja ePaństwo

oraz członek zarządu Consul Democracy Foundation



Ostatnie lata to okres podważania niezależności sądów przez władze wielu państw. 
Wprawdzie do takich działań dochodziło w przeszłości, to jeszcze nigdy nie miały one 
miejsca w państwach członkowskich Unii Europejskiej i Rady Europy – organizacji, 
opartych na rządach prawa. Wydawało się, że przystąpienie do nich prowadzić będzie 
zawsze w kierunku większej demokratyzacji i zwiększenia poziomu praworządności      
i ochrony praw człowieka. Wydarzenia m.in. w Polsce i na Węgrzech pokazały, że było 
to fałszywe założenie.

Populistyczne rządy niezwykle sprawnie operują przykładami z zagranicy, 
uzasadniając zmiany w sądownictwie. Jednak nierzadko okazuje się, że wiele takich 
argumentów jest albo fałszywych, albo stanowi nadużycie, które nie może być 
tolerowane w debacie publicznej. Wiele razy słyszeliśmy nieprawdziwą narrację, 
jakoby obecna KRS przypominała tę hiszpańską, zaś tzw. „ustawa kagańcowa” to 
wierna kopia rozwiązań z Francji.

Wobec tego tym bardziej niezbędne jest wyposażenie obywateli w rzetelną wiedzę 
pozwalającą na demaskowanie nieprawdy w rządowych przekazach. Najnowszy raport 
„Demagoga”, obejmujący kwestie mianowania i odwoływania sędziów                                
w kilkudziesięciu państwach Europy i świata, wypełnia tę niszę i służy poprawie stanu 
debaty publicznej na temat wymiaru sprawiedliwości. Szczegółowe omówienie zasad 
powoływania sędziów – w tym wymogów stawianych kandydatom czy składu organów 
nominujących – podobnie jak kwestii utraty mandatu sędziowskiego, stanowi 
niezwykle cenne źródło informacji. Opracowanie ogranicza monopol informacyjny 
państwa w sprawach sądownictwa, a praca włożona w jego przygotowanie                         
z pewnością zaowocuje w przyszłości. Debata na temat sądów ma bowiem charakter 
stały, a raport „Demagoga” będzie z pewnością jedną z inspiracji w procesie 
przywracania rządów prawa.

PATRYK WACHOWIEC,
Analityk prawny, Forum Obywatelskiego Rozwoju
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Niniejsza analiza skupia się na przedstawieniu podobieństw i różnic pomiędzy polskim 
systemem sądownictwa powszechnego a systemami występującymi w 30 innych 
państwach. Opracowanie składa się z kilku części.

Pierwsza z nich zawiera ogólne wprowadzenie do tematyki i porównanie struktur 
sądownictwa funkcjonujących w poszczególnych państwach.
W ramach tej części analizy zostanie zasygnalizowana kwestia kadry sądownictwa, czyli liczby 
sędziów w poszczególnych państwach, mogącej mieć przełożenie na wydajność systemu 
sądownictwa powszechnego w danym państwie.

Kolejne części opracowania w sposób bardziej szczegółowy odnoszą się do przebiegu 
kariery sędziów w poszczególnych krajach:

od ustalenia, czy w danym państwie istnieje organ powołany do przedstawiania kandydatur 
sędziowskich, poprzez sposób powoływania sędziów sądów powszechnych
(z uwzględnieniem organów biorących udział w tym procesie, wymagań stawianych 
kandydatom na sędziów czy przebiegu samego powołania do zajmowania stanowiska 
sędziego konkretnego sądu),

po analizę zakończenia kariery sędziego
(w jaki sposób i czy w ogóle może on zostać ze swojego stanowiska odwołany, czy sędziowie 
są powoływani dożywotnio, w jaki sposób kariera sędziego może się zakończyć).
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OGÓLNE PORÓWNANIE
SYSTEMÓW SĄDOWNICTWA

Systemy sądowe państw demokratycznych zakładają dwuinstancyjność postępowania sądowego. 

Oznacza to, że strona postępowania może wnieść środek odwoławczy do sądu wyższej instancji, jeśli 

nie jest zadowolona z rozstrzygnięcia sądu instancji niższej.

Dwuinstancyjność postępowania jest gwarantem rzetelności. Ewentualne błędy, które wystąpią na 

etapie postępowania przed sądem pierwszej instancji, mogą zostać naprawione przez sąd wyższej 

instancji.

Konstytucja RP w art. 176 ust. 1 stanowi, że polskie postępowanie sądowe jest co najmniej 
dwuinstancyjne. Określenie „co najmniej” oznacza, że obywatel w każdym postępowaniu sądowym 

ma prawo odwołania do co najmniej jednej instancji, która ocenia prawidłowość rozstrzygnięcia sądu 

pierwszej instancji. Nie oznacza to jednak możliwości poddawania każdego ustalenia sądu pierwszej 

instancji pod ocenę prawidłowości przez sąd instancji wyższej, ponieważ instancyjność odnosi się do 
przedmiotu całego postępowania. W świetle tak ukształtowanych regulacji nic nie stoi na 

przeszkodzie do tworzenia środków odwoławczych, wykraczających „ponad” dwuinstancyjność 

postępowania.

W Polsce wymiar sprawiedliwości sprawowany jest przez: Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy 

administracyjne i sądy wojskowe.

Sądami powszechnymi są: sądy rejonowe, sądy okręgowe oraz sądy apelacyjne. Realizacja zasady co 

najmniej dwuinstancyjnego postępowania przejawia się w tym, że Sąd Najwyższy pełni rolę sądu 

kasacyjnego, rozpoznającego nadzwyczajne środki zaskarżenia (w przypadku postępowania karnego 

są to: kasacja, skarga na wyrok sądu odwoławczego oraz wznowienie postępowania, w przypadku 

postępowania cywilnego – skarga kasacyjna). Instancyjność postępowania jest uszczegółowieniem 
prawa do sądu, na które składa się m.in. odpowiednie ukształtowanie procedury zgodnie z wymogami 

sprawiedliwości.

Wśród państw wymienionych na wykresie na kolejnej stronie nie da się wskazać żadnego, 
którego system sądownictwa nie byłby co najmniej dwuinstancyjny. Istnienie takich systemów 

sądownictwa jest przejawem realizowania zasady państwa prawa (inaczej państwa prawnego). 

Porównywanie łącznej liczby sędziów sądów powszechnych w różnych krajach nie daje odpowiedzi na 

pytanie, czy system sądownictwa konkretnego państwa jest wydajny. Chcąc sprawdzić, czy liczba 

sędziów jest adekwatna do liczby mieszkańców danego kraju oraz jak bardzo sędziowie obłożeni są 

sprawami, zamiast wskazywać na ogólną liczbę sędziów należy obliczyć, ilu przypada ich na 
pewną liczbę obywateli.

7
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8Wykres opracowany na podstawie danych z 2019 roku, pochodzących z „The 2020 EU Justice Scoreboard”
(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020_eu_justice_scoreboard_quantitative_data_factsheet.pdf)
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Powyższy wykres przedstawia, ilu sędziów sądów powszechnych przypada na 100 tysięcy obywateli    

w wybranych krajach. Szeregując liczbę sędziów na 100 tysięcy obywateli kraju malejąco, widzimy, 
że Polska w tym zestawieniu znajduje się na 11. miejscu pośród 28 porównywanych państw.

Analizując dane z raportu Komisji Europejskiej z 2019 roku na temat wydajności wymiaru 

sprawiedliwości i zestawiając je z powyższym wykresem, widzimy, że sprawność systemu 
sądownictwa nie jest wprost zależna od liczby sędziów przypadających na obywatela. Najlepszym 

przykładem jest tutaj Dania, w której na 100 tysięcy obywateli przypada jedna z najmniejszych liczb 

sędziów, a jednak sprawy rozpatrywane są tam o połowę szybciej niż w posiadającej drugi najwyższy 

przelicznik sędziów na 100 tysięcy obywateli Chorwacji. 



KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA

KTO PRZEDSTAWIA KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW?

NAZWA ORGANU CZŁONKOWIE ORGANU

SĘDZIOWIE POLITYCY
(PARLAMENTARZYŚCI)

INNE OSOBY
(NP. PROFESOROWIE)

AUSTRIA Prezes i wiceprezes sądu (członkowie
z mocy sprawowanego urzędu),
3 lub 5 członków pochodzących
z wyboru)

Nie NiePersonalsenate (Senaty do spraw 
personalnych). Każdy wyższy sąd 
krajowy musi mieć taki senat. 

BELGIA Tak Nie Przedstawiciele społeczeństwa, w tym:
4 prawników z co najmniej 10-letnim 
stażem, 
3 profesorów uniwersytetu lub wyższej 
szkoły we Wspólnocie Flamandzkiej lub 
Francuskiej z odpowiednim 
doświadczeniem zawodowym,
4 osoby mające co najmniej dyplom 
ukończenia kolegium flamandzkiego 
lub francuskiego i co najmniej 10-letnie 
doświadczenie zawodowe w dziedzinie 
prawnej, gospodarczej, społecznej, 
administracyjnej lub naukowej.

Najwyższa Rada Wymiaru 
Sprawiedliwości

BUŁGARIA Sędziowie spośród siebie wybierają 6 
członków Rady, prokuratorzy wybierają 
4 członków, a 1 członek jest wybierany 
spośród sędziów śledczych.
W skład Rady wchodzi również 
przewodniczący Naczelnego Sądu 
Kasacyjnego, przewodniczący 
Naczelnego Sądu Administracyjnego
i prokurator generalny.

Nie Zgromadzenie Narodowe wybiera 11 
członków Najwyższej Rady 
Sądownictwa spośród sędziów, 
prokuratorów, śledczych, naukowców 
habilitowanych w naukach prawnych 
lub innych prawników.
Członkowie wybieralni rady muszą 
mieć co najmniej 15-letnie 
doświadczenie prawne.

Najwyższa Rada Sądownictwa

CHORWACJA 7 sędziów 2 członkowie parlamentu, w tym jeden 
z opozycji

2 profesorowie prawaDrzavny Sudbeny Vijec (Najwyższa Rada 
Sądownictwa)

CYPR Nie Nie NieNajwyższa Rada Sądownicza

CZECHY Prezesi sądów Minister Sprawiedliwości NieW Republice Czeskiej nie ma odrębnego 
organu, który przedstawiałby nominacje 
sędziowskie. W tym zakresie największe 
uprawnienia mają prezesi sądów, którzy 
ustalają, ile nieobsadzonych stanowisk 
sędziowskich jest w danym momencie, 
oraz Minister Sprawiedliwości.
To Minister Sprawiedliwości wnioskuje 
do rządu Republiki o wystąpienie do 
prezydenta z wnioskami nominacyjnymi.

DANIA Sędzia sądu najwyższego,
Sędzia sądu okręgowego (high court),
Sędzia sądu rejonowego 

Nie Prawnik,
2 osoby wybierane przez 
społeczeńśtwo

Rada Nominacji Sędziów (The Judicial 
Appointments Council)

ESTONIA Tak Nie NieSąd Najwyższy (Supreme Court)

ZESTAWIENIE
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Kto przedstawia kandydatów na sędziów?

NAZWA ORGANU CZŁONKOWIE ORGANU

SĘDZIOWIE POLITYCY
(PARLAMENTARZYŚCI)

INNE OSOBY
(NP. PROFESOROWIE)

FINLANDIA Przedstawiciel Sądu Najwyższego 
(przewodniczy Rady),
Przedstawiciel Naczelnego Sądu 
Administracyjnego 
(wiceprzewodniczący Rady),
1 z prezesów sądu apelacyjnego,
1 z prezesów sądu administracyjnego,
1 z prezesów sądu okręgowego,
1 sędzia sądu apelacyjnego,
1 sędzia sądu okręgowego,
1 sędzia sądu administracyjnego,
1 dodatkowy sędzia sądu 
administracyjnego lub sędzia innego 
specjalnego sądu

Nie 1 adwokat,
1 prokurator,
1 przedstawiciel reprezentujący 
środowisko badaczy i wykładowców 
nauk prawnych

Rada ds. Nominacji Sędziowskich 
(Domarförslagsnämnden),
za pośrednictwem rządu

FRANCJA 5 sędziów wybieranych przez 
zgromadzenia sędziowskie,
I Przewodniczący Sądu Kasacyjnego 
(odpowiednika polskiego SN) 

Nie 6 wybitnych osobowości (po dwie 
wybierane przez Prezydenta Republiki, 
Przewodniczącego Zgromadzenia 
Narodowego i Przewodniczącego 
Senatu),
1 członek Rady Stanu,
1 adwokat wybierany przez radę 
adwokacką,
1 prokurator 

Najwyższa Rada Sądownictwa
(Conseil Supérieur de la Magistrature)

GRECJA Tak Nie NieNajwyższa Rada Sąownictwa
(Supreme Judicial Counci)

HISZPANIA 13 z 21 członków to sędziowie Nie 8 przedstawicieli różnych zawodów 
prawniczych, którzy posiadają 
odpowiednie kompetencje oraz ponad 
5 lat praktyki w wykonywaniu swojego 
zawodu

Generalna Rada Sądownictwa
(Consejo General del Poder Judicial)

HOLANDIA Składa się z 3-5 członków (z których 
zawsze przynajmniej połowę stanowią 
delegowani do RvdR sędziowie)

Tak (jest to możliwe) Pozostali członkowie Rady to osoby 
zajmujące w przeszłości różne 
stanowiska, także funkcje w rządzie
holenderskim

Rada Sądownictwa
(Raad voor de Rechtspraak)

IRLANDIA Chief Justice (Prezes Sądu 
Najwyższego),
Prezes Sądu Apelacyjnego,
Prezes Sądu Najwyższego,
Prezes Sądu Okręgowego (Circuit 
Court),
Prezes Sądu Rejonowego

Nie więcej niż 3 osoby mianowane 
przez Ministra Sprawiedliwości
i Równości, którymi są osoby zajmujące 
się lub posiadające wiedzę lub 
doświadczenie w handlu, finansach, 
administracji, lub osoby, które mają 
doświadczenie jako konsumenci usług 
świadczonych przez sądy, które 
Minister uzna za stosowne.

Prokurator generalny,
Adwokat praktykujący, który jest 
mianowany przez Przewodniczącego 
Rady adwokatury irlandzkiej,
Adwokat, który jest mianowany przez 
prezesa Law Society of Ireland

Rada doradcza ds. powoływania sędziów 
(Judicial Appointments Advisory Board)

JAPONIA Sędziowie Sądu Najwyższego Nie NieSąd Najwyższy 

LITWA Prezes Sądu Najwyższego i dwóch 
innych sędziów

Nie 4 z 6 członków to przedstawiciele 
społeczeństwa powołani przez 
Prezydenta Republiki Litewskiej

Komisja Selekcyjna Kandydatów do 
Urzędów Sądowych

LUKSEMBURG Prezesi Sądów Okręgowych
(Circuit Court)

Nie NieZgromadzenie Ogólne Sądu 
Najwyższego (l'Assemble Generale de la 
Cour supérieure de justice)

ŁOTWA 3 sędziów Sądu Najwyższego,
3 sędziów sądów  regionalnych,
2 sędziów sądów rejonowych,
1 sędzia  z sądu rejonowego

Nie NieSądowa Rada Kwalifikacyjna
(Judicial Qualification Board)
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NAZWA ORGANU CZŁONKOWIE ORGANU

SĘDZIOWIE POLITYCY
(PARLAMENTARZYŚCI)

INNE OSOBY
(NP. PROFESOROWIE)

MALTA Prezes Sądu Najwyższego, 3 sędziów 
sądów

Nie Audytor Generalny,
Rzecznik Praw Obywatelskich,
Prezes Rady Adwokackiej

Komisja ds. Wyboru Sędziów
(Judicial Appointment Commitee)

NIEMCY Członkowie wybierani przez Bundestag 
mogą być sędziami, jednak nie jest to 
konieczne

16 ministrów landowych 16 wybranych przez Bundestag 
ekspertów, niekoniecznie posłów, 
biegłych w dziedzinie prawa

Wybór sędziów na szczeblu federalnym: 
właściwy dla określonego obszaru spraw 
minister rządu federalnego oraz Komisja 
ds. wyboru sędziów 
(Richterwahlausschuss).
Wybór sędziów na szczeblu krajowym: 
nie występuje jeden zunifikowany dla 
wszystkich krajów związkowych model.

POLSKA Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, 
Prezes Naczelnego Sądu 
Administracyjnego,
15 członków wybranych spośród 
sędziów Sądu Najwyższego, sądów 
powszechnych, sądów 
administracyjnych i sądów wojskowych

4 członków wybranych przez Sejm 
spośród posłów oraz dwóch członków 
wybranych przez Senat spośród 
senatorów,
Minister Sprawiedliwości,
Osoba powołana przez Prezydenta RP

NieKrajowa Rada Sądownictwa

PORTUGALIA 7 członków to sędziowie,
Członkiem Rady z urzędu i zarazem 
przewodniczącym jest według 
Konstytucji Portugalii
Prezes Sądu Najwyższego

Nie 9 pozostałych czlonkówNajwyższa Rada Sądownictwa
(Conselho Superior da Magistratura)

RPA Przewodniczący Sądu Konstytucyjnego,
Prezes Najwyższego Sądu 
Odwoławczego,
1 prezes spośród 9 wyższych sądów 
prowincjonalnych

Minister Sprawiedliwości,
6 członków niższej izby parlamentu
(w tym 3 z opozycji),
4 członków wyższej izby parlamentu,
4 osoby wybrane przez Prezydenta,
po konsultacji z partiami

2 praktykujących adwokatów 
(advocates),
2 praktykujących rzeczników 
(attorneys),
1 nauczyciel akademicki prawa,

wybrani przez przedstawicieli swoich 
profesji.

Judical Service Commission

RUMUNIA Prezes Wyższego Sądu Kasacyjnego
i Sprawiedliwości,
14 członków wybieranych przez walne 
zgromadzenia wymiaru 
sprawiedliwości i zatwierdzonych przez 
Senat. Podzieleni są na dwie grupy:
9 sędziów i 5 prokuratorów.

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Prokuratury przy 
Wyższym Sądzie Kasacyjnym
i Sprawiedliwości oraz 2 wybieranych 
przez Senat, przedstawicieli 
specjalistów w dziedzinie prawa, 
cieszących się wysokim statusem 
zawodowym i autorytetem moralnym; 
uczestniczą oni jedynie w obradach 
plenarnych.

Najwyższa Rada Sądownicza
(Consiliul Superior al Magistraturii)

SŁOWACJA Prezesem Rady Sądownictwa jest 
przewodniczący Sądu Najwyższego 
Republiki Słowackiej.
W jej skład wchodzi 8 sędziów 
wybieranych i odwoływanych przez 
sędziów.

3 członków wybieranych
i odwoływanych przez Radę Narodową,
3 członków mianowanych
i odwoływanych przez Prezydenta 
Republiki Słowackiej,
3 członków mianowanych przez rząd 
Republiki Słowackiej

NieRada Sądownictwa Republiki Słowackiej

SŁOWENIA 6 członków Nie 5 członków jest wybieranych spośród 
uniwersyteckich profesorów prawa, 
adwokatów i innych prawników.

Rada Sądownictwa (Sodni svet)

SZWECJA 5 członków Rady to sędziowie lub byli 
sędziowie wybierani przez innych 
sędziów

Nie 2 członków Rady to prawnicy 
powoływani przez rząd po 
konsultacjach ze środowiskiem 
sędziowskim i prawniczym, 
przynajmniej 1 musi być adwokatem,

2 członków jest przedstawicielami 
społeczeństwa, powoływanymi przez 
parlament szwedzki, Riksdag.

Rada ds. Kandydatur Sędziowskich 
(Domarnämnden)
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Kto przedstawia kandydatów na sędziów?

NAZWA ORGANU CZŁONKOWIE ORGANU

SĘDZIOWIE POLITYCY
(PARLAMENTARZYŚCI)

INNE OSOBY
(NP. PROFESOROWIE)

USA Nie Prezydent USA NiePrezydent USA 

WĘGRY Tak Nie NiePrezes NJO (Krajowy Urząd 
Sądowniczy), wybierany przez Parlament 
2/3 głosów. Prezes NJO zawsze musi być 
sędzią zawodowym. 

3 sędziów wybieranych przez Radę 
Sędziów, 
4 sędziów wybieranych w drodze 
konkursu ( w tym jeden sędzia bez 
wykształcenia prawniczego)  

Nie 1 pracownik sądownictwa bez 
kwalifikacji prawniczych,
5 osób spoza zawodów prawniczych,
1 przewodniczący również spoza 
zawodów prawniczych,
2 przedstawicieli korporacji 
zawodowych (prawniczych)

Komisja ds. Powoływania sędziów
(The Judicial Appointments Commission, 
JAC)

WIELKA
BRYTANIA

ANGLIA I WALIA

WŁOCHY Tak Z mocy prawa członkiem i 
przewodniczącym jest Prezydent 
Republiki

Profesorowie prawa lub adwokaci z co 
najmniej 15-letnim doświadczeniem

Najwyższa Rada Sądownictwa (Consiglio 
superiore della magistratura, CSM)

WYBIERANI PRZEZ
SĘDZIÓW

WYBIERANI PRZEZ
POLITYKÓW

WYBIERANI PRZEZ
OBYWATELI

AUSTRIA Nie NieTak, tajne wybory przeprowadzane w danym 
sądzie

BELGIA Senat wybiera członków niebędących sędziami NieCzłonkowie sędziowie wybierani są przez 
kolegium elektorów spośród czynnych sędziów
i prokuratorów

BUŁGARIA 11 członków rady jest wybieranych przez Zgromadzenie 
Narodowe

Nie11 członków rady jest wybieranych przez sędziów 
i prokuratorów

CHORWACJA Tak NieTak

CYPR Tak NieTak

CZECHY Tak NieTak

DANIA Nie TakTak

ESTONIA Tak NieNie
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SPOSÓB WYŁANIANIA CZŁONKÓW

WYBIERANI PRZEZ
SĘDZIÓW

WYBIERANI PRZEZ
POLITYKÓW

WYBIERANI PRZEZ
OBYWATELI

FINLANDIA Rada powoływana jest przez rząd NieNie

FRANCJA Tak Tak (jeden wybierany przez radę adwokacką) Tak

GRECJA Nie NieTak

HISZPANIA Członkowie będący sędziami wybierani są przez parlament, 
większością 3/5.
Przewodniczącym Rady jest z mocy prawa Prezes Sądu 
Najwyższego. Również członkowie będący przedstawicielami 
innych zawodów prawniczych wybierani są przez parlament.
Wszyscy powoływani są przez króla.

NieNie

HOLANDIA Tak NieNie

IRLANDIA Tak TakNie

JAPONIA Nie NieTak

LITWA Tak (4 z 7 członków) NieTak (3 z 7 członków)

LUKSEMBURG Nie NieTak

ŁOTWA Nie NieTak

MALTA Tak TakTak

NIEMCY Tak NieNie

POLSKA Sejm wybiera spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów 
powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych 
15 członków Rady.
Po otrzymaniu zgłoszeń kluby poselskie wskazują spośród 
kandydatów nie więcej niż 9 kandydatów na członków rady.
Jeśli liczba kandydatów wskazana przez kluby poselskie jest 
mniejsza niż 15, Prezydium Sejmu wskazuje kandydatów
w liczbie brakującej do 15.
Następnie właściwa komisja sejmowa ustala listę 15 
kandydatów, uwzględniając przy tym co najmniej 1 kandydata 
wskazanego przez każdy klub poselski.
Członkowie Rady są ostatecznie wybierani większością 3/5 
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby 
posłów, a w przypadku niedokonania wyboru
w tym trybie członkowie Rady wybierani są bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej 
liczby posłów.
Zgodnie z art. 11d ustawy o KRS:
Pierwszy Prezes SN, Prezes NSA i Minister Sprawiedliwości są 
powoływani przez Prezydenta RP,
Sejm i Senat wybierają spośród posłów i senatorów 
odpowiednio czterech i dwóch członków Rady,
W składzie Rady znajduje się również 1 członek powołany przez 
Prezydenta.

NieNie
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SPOSÓB WYŁANIANIA CZŁONKÓW

WYBIERANI PRZEZ
SĘDZIÓW

WYBIERANI PRZEZ
POLITYKÓW

WYBIERANI PRZEZ
OBYWATELI

PORTUGALIA 2 członków wyznacza Prezydent Republiki
7 członków wybiera  Zgromadzenie Republiki

NieCzłonkowie będący sędziami wybierani są jako 
przedstawiciele poszczególnych apelacji przez 
innych sędziów, według następującego klucza:
1 sędzia Sądu Najwyższego,
2 sędziów sądów apelacyjnych,
4 przedstawicieli okręgów sądowych,
w głosowaniu tajnym i powszechnym.

SŁOWENIA Pozostałych 5 członków, będących przedstawicielami innych 
zawodów prawniczych, jest wybieranych na wniosek 
Prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe

Nie6 członków sędziów jest wybieranych przez 
sędziów, którzy stale wykonują zawód sędziego

RPA Tak Tak (organizacje zawodowe)Tak

RUMUNIA Tak NieTak

SŁOWACJA Tak NieTak

SZWECJA Tak NieTak

USA Nie Prezydent USA w wyborach powszechnych, 
pośrednich

Nie

WĘGRY Tak (prezes NJO wybierany jest przez Parlament) NieNie

Tak, ale w bardzo ograniczonym zakresie w związku ze 
znaczącym ograniczeniem roli Lorda Kanclerza po reformie
z 2005 roku.
12 członków JAC wybiera Komisja w drodze konkursu.
Komisja składa się z 4 osób:
Pierwszy członek (przewodniczący) – osoba wybrana przez 
Lorda Kanclerza (polityk) za zgodą starszego prezesa 
trybunałów (sędzia) lub Lord Kanclerza zgodą Lorda 
Naczelnego Sędziego (sędzia),
Lord Naczelny Sędzia,
Osoba wyznaczona przez pierwszego członka,
Przewodniczący Komisji JAC (nie może być sędzią zawodowym) 

NieTakWIELKA
BRYTANIA

ANGLIA I WALIA

WŁOCHY 1/3 członków wybierana jest przez parlament, zebrany na 
wspólnym posiedzeniu, spośród profesorów zwyczajnych prawa 
na uniwersytetach i adwokatów praktykujących od co najmniej 
15 lat

NieTak
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CZAS PEŁNIENIA FUNKCJI

KADENCJA DOŻYWOTNIO

AUSTRIA Nie4 lata (od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym odbyły się wybory)

BELGIA Nie4 lata (maksymalnie dwukrotny wybór)

BUŁGARIA Nie5-letnia kadencja członków wybieralnych. Nie mogą oni być powtórnie wybrani bezpośrednio po 
upływie tego terminu.

CHORWACJA Nie5 lat

CYPR Do 68. roku życiaNie

CZECHY NieNie

DANIA Nie4 lata

ESTONIA TakNie

FINLANDIA Nie5 lat

FRANCJA Nie4 lata

GRECJA Nie1 rok

HISZPANIA Nie5 lat

HOLANDIA Nie6 lat

IRLANDIA Nie3 lata

JAPONIA Nie10 lat (maksymalnie dwukrotny wybór)

LITWA Nie3 lata

LUKSEMBURG Nie5 lat

ŁOTWA Nie4 lata

MALTA Nie4 lata

NIEMCY NieW zależności od kadencji rządu / koalicji rządowej
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CZAS PEŁNIENIA FUNKCJI

KADENCJA DOŻYWOTNIO

POLSKA NieCzłonkowie wybrani w procedurze dla wyboru 15 sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, 
administracyjnych i wojskowych są powoływani na wspólną czteroletnią kadencję.

Pierwszy Prezes SN, Prezes NSA i Minister Sprawiedliwości są członkami Rady przez okres pełnienia 
swoich funkcji.

Posłowie i Senatorowie wybrani przez Sejm i Senat są powoływani na okres 4 lat, pełnią swoje funkcje 
do czasu powołania nowych członków.

Osoba powołana przez Prezydenta RP pełni swoją funkcję bez oznaczenia kadencji i może zostać 
odwołana w każdym momencie. Mandat osoby powołanej przez Prezydenta wygasa najpóźniej w ciągu 
trzech miesięcy po zakończeniu kadencji Prezydenta albo opróżnieniu urzędu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej.

PORTUGALIA Nie Kadencja członka Rady trwa 3 lata i może być raz odnowiona.

Kadencja czlonków powoływanych przez Prezydenta i Zgromadzenie trwa tyle ile kadencja tych 
organów 5 i 4 lata.

RPA NieZwiązana z kadencjami:
sprawowanego stanowiska,
parlamentu,
Prezydenta,
– w zależności, kto powołuje członków.

RUMUNIA Nie6 lat

SŁOWACJA Nie5 lat (możliwy dwukrotny wybór)

SŁOWENIA NieKadencja członków rady trwa 6 lat, co 3 lata wymienianych jest 2 lub 3 członków niebędących sędziami 
i 3 członków będących sędziami – członek nie może być wybrany na kolejną kadencję bezpośrednio po 
zakończeniu poprzedniej.

SZWECJA Nie4 lata

USA Nie4-letnia (kadencja Prezydenta)

WĘGRY Nie 9 lat (jedna kadencja)

Nie5 lat

WŁOCHY Nie4 lata  (jedna kadencja)

WIELKA
BRYTANIA

ANGLIA I WALIA
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KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA
I jej odpowiedniki w innych krajach

Krajowa Rada Sądownictwa (KRS) jest organem powołanym w Polsce do stania na straży 
niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Jednym z jej ważniejszych zadań, z punktu widzenia 

sędziów sądów powszechnych, jest rozpatrywanie i ocena kandydatur do pełnienia urzędu 

sędziowskiego i asesorskiego, a także przedstawianie Prezydentowi RP wniosków o powołanie 

sędziów w Sądzie Najwyższym, sądach powszechnych, administracyjnych i wojskowych oraz                       

o powołanie asesorów sądowych w sądach administracyjnych. Organy o podobnych kompetencjach 

funkcjonują w większości analizowanych krajów. Ich istnienie sprzyja budowaniu relacji władzy 
sądowniczej z ustawodawczą i wykonawczą.

Wśród wszystkich analizowanych krajów można wskazać tylko 7 na 31, które nie posiadają 
odrębnego organu o takich zadaniach. W Japonii, Estonii i Luksemburgu kandydatów na sędziów 

wybiera Sąd Najwyższy, w Czechach kandydatów wyłaniają prezesi sądów wraz z ministrem 

sprawiedliwości, na Węgrzech – prezes Krajowego Urzędu Sądowniczego (będący zawodowym 

sędzią), w Austrii – Personalsenaten wyższych sądów krajowych, a w USA – Prezydent. Nie zawsze też 

organ ten nosi nazwę Krajowej Rady Sądownictwa, jednak to nie nazwa, a kompetencje przesądzają     

o tym, czy w innych porządkach prawnych znajdują się organy podobne do naszej KRS.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa do kompetencji tej instytucji należy:

rozpatrywanie i ocena kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów Sądu 

Najwyższego oraz stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych, sądach 

administracyjnych i sądach wojskowych oraz na stanowiskach asesorów sądowych w sądach 

administracyjnych,

przedstawianie Prezydentowi wniosków o powołanie sędziów Sądu Najwyższego, sądów 

powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych oraz o powołanie asesorów 

sądowych w sądach administracyjnych,

przedstawianie Prezydentowi wniosków o mianowanie egzaminowanych aplikantów 

aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej na stanowiska asesorów sądowych                  

w sądach powszechnych,

uchwalanie zbioru zasad etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych oraz czuwanie nad 

ich przestrzeganiem,

wypowiadanie się o stanie kadry sędziowskiej i asesorskiej,

wyrażanie stanowiska w sprawach dotyczących sądownictwa, sędziów i asesorów 

sądowych, wniesionych pod jej obrady przez Prezydenta, inne organy władzy publicznej lub 

organy samorządu sędziowskiego,



opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sądownictwa, sędziów                       

i asesorów sądowych, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie,

opiniowanie programów szkolenia w ramach aplikacji sędziowskiej, zakresu i sposobu 

przeprowadzania konkursów na aplikację sędziowską oraz egzaminów sędziowskich,

opiniowanie rocznych harmonogramów działalności szkoleniowej w zakresie dotyczącym 

szkolenia i doskonalenia zawodowego sędziów, asesorów sądowych i pracowników sądów.
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W kontekście tematyki niniejszego raportu istotna jest również jeszcze jedna, dodatkowa 

kompetencja KRS, wskazana w kolejnym ustępie art. 3 ustawy. Dotyczy ona rozpatrywania wniosków 
o przeniesienie sędziego w stan spoczynku oraz rozpatrywania wystąpienia sędziów w stanie 
spoczynku o powrót na stanowisko sędziowskie. Z punktu widzenia analizowanych zagadnień 

główną cechą łączącą organy typu KRS w porządkach prawnych różnych państw jest kompetencja tych 

instytucji do przedstawiania kandydatur na sędziów.

W skład Krajowej Rady Sądownictwa wchodzą: Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Minister 

Sprawiedliwości, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, osoba powołana przez Prezydenta,      

15 członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów 

administracyjnych i sądów wojskowych, 4 członków wybranych przez Sejm spośród posłów                  

oraz 2 członków wybranych przez Senat spośród senatorów.

Dzięki takiej formule w wyborze kandydatów na sędziów realnie biorą udział przedstawiciele 
wszystkich władz. Podobne rozwiązania istnieją też w innych państwach.

Z punktu widzenia demokratycznego społeczeństwa istotne jest, aby decyzja o powołaniu 
konkretnego sędziego była jak najmniej zależna od czynników politycznych. W kraju, w którym 

rada sądownicza złożona jest w większości z polityków, może być zachwiana równowaga pomiędzy 

władzą ustawodawczą, wykonawczą a sądowniczą, co potencjalnie zagraża trójpodziałowi władzy.

Polski Sejm wybiera 15 członków rady nie tylko spośród posłów, ale też sędziów Sądu Najwyższego, 

sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych. Warto pamiętać, że w świetle 
Konstytucji sędziowie są niezawiśli oraz podlegają tylko Konstytucji i ustawom. Obecne regulacje 

nie wiążą początku kadencji członków KRS z wyborami do parlamentu. Prawo wyboru 15 sędziów 

przez Sejm zostało wprowadzone na mocy nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa ze 

stycznia 2018 roku.

W myśl nowych przepisów odebrano prawo wyboru członków KRS samym sędziom. Władza 

ustawodawcza wybiera 15 spośród 25 członków KRS, którzy są sędziami, oraz 6 członków, którzy są 

przedstawicielami władzy ustawodawczej, więc realnie decyduje o wyborze 84% członków rady.           

W konsekwencji tych zmian zwiększeniu uległ stopień zależności KRS od parlamentu.



We wszystkich analizowanych państwach w skład organu oceniającego kandydatów na sędziów 
wchodzą sędziowie. Wyłącznie sędziowie podejmują taką ocenę w 8 państwach: w Japonii, Estonii        

i Luksemburgu (jest to kompetencja ich Sądów Najwyższych), na Węgrzech (prezes Krajowego Urzędu 

Sądowniczego), a także na Łotwie i Cyprze oraz w Grecji i Austrii (gdzie członkami odpowiednich 

organów są tylko sędziowie).

Wśród analizowanych krajów nie ma ani jednego, w którym przedstawiciele władzy sądowniczej             

w ogóle nie należeliby do organu weryfikującego kandydatury na stanowiska sędziowskie. 

Zapewnienie takiej reprezentacji jest gwarantem, że w wyborze kandydatów uczestniczą osoby, które 

są w stanie ocenić pod kątem merytorycznym, czy konkretna osoba powinna zostać przedstawiona 

jako kandydat na sędziego.

Często spotykanym rozwiązaniem jest skład mieszany rady – zarówno sędziowie, jak i politycy. 
Obok Polski, taka sytuacja występuje jeszcze w 10 krajach (Niemcy, RPA, Słowacja, Chorwacja, Czechy, 

Rumunia, Włochy, USA, Malta, Irlandia), podobną możliwość dopuszcza również prawo holenderskie. 

Często obok sędziów w radzie pracują przedstawiciele innych zawodów prawniczych oraz doktorzy        

i profesorowie prawa lub eksperci i autorytety prawnicze (jako przedstawiciele strony społecznej) – 

taka sytuacja występuje w 20 z analizowanych państw.

Zróżnicowany jest również sposób zgłaszania kandydatów na członków rad.
Odmiennie niż w Polsce, w 5 krajach kandydaci nie muszą mieć formalnego poparcia sędziów (USA, 

Irlandia, Cypr, Czechy, Niemcy).

Również odmiennie niż w Polsce, w 25 krajach nie dopuszcza się możliwości zgłaszania kandydatów do 

organów przez obywateli, choćby pośrednio (Słowacja, RPA, Niemcy, Czechy, Rumunia, Łotwa, Grecja, 

Japonia, Austria, Bułgaria, Cypr, Luksemburg, Estonia, Hiszpania, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania, 

Litwa, Węgry, Słowenia, Irlandia, Włochy, USA, Malta, Holandia). Inaczej niż w Polsce, w 13 krajach 

politycy nie mogą przedstawiać kandydatur do rad sądownictwa (Czechy, Rumunia, Łotwa, Grecja, 

Japonia, Austria, Belgia, Dania, Estonia, Luksemburg, Szwecja, Węgry, USA).

Rzadko zdarza się, że w skład rady powoływane są osoby, które nie są prawnikami ani nie 
wchodzą w skład władzy ustawodawczej czy wykonawczej. 
Na takie rozwiązanie zdecydowała się m.in. Litwa, gdzie 4 na 7 członków Komisji Selekcyjnej 

Kandydatów do Urzędów Sądowych jest powoływanych spośród przedstawicieli społeczeństwa.           

W Belgii natomiast w skład Najwyższej Rady Wymiaru Sprawiedliwości wchodzą przedstawiciele 

społeczeństwa, którzy mogą swoje kandydatury zgłaszać nawet osobiście. Nie oznacza to jednak,        

że każdy obywatel może zostać członkiem rady. Obwarowane jest to innymi kryteriami, natomiast 

istotne jest, że nie musi być to przedstawiciel żadnej z trzech władz.

Wybór członków przez samych sędziów zapewnia rozdział władzy sądowniczej od władzy 
ustawodawczej i wykonawczej.  W ten sposób odbywa się to w Grecji i na Łotwie.

Dopuszczalny jest również wybór członków rady przez samych obywateli, jednak jest to 
założenie mocno teoretycznie. Jedną z niewielu możliwości wyboru członków przez kogoś innego
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niż sami sędziowie lub politycy jest zaangażowanie przedstawicieli innych zawodów prawniczych, 

którzy wyboru dokonują w swoim własnym gronie (jak w Danii, Francji czy RPA). Dopuszczenie wyboru 

członków rady przez samych obywateli jest zdecydowanie najrzadziej spotykaną formą i zawsze 

odnosi się tylko do części członków takiego organu (taka sytuacja ma miejsce w Belgii, Danii czy na 

Litwie).

Obok możliwości wyboru członków rady przez polityków, samych sędziów lub obywateli pozostaje 

kwestia tego, czy osoba staje się członkiem rady sądownictwa z mocy prawa, tj. czy z uwagi na 

pełnienie innej funkcji otrzymuje to stanowisko automatycznie.

W Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami członkami Krajowej Rady Sądownictwa są: Pierwszy 

Prezes Sądu Najwyższego, Minister Sprawiedliwości oraz Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Gwarancja zasiadania w organie, odpowiedzialnym za przedstawianie sędziom przewodniczącym 

najważniejszym sądom w kraju kandydatur sędziowskich, jest rozwiązaniem stosowanym nie tylko       

w Polsce. W podobny sposób funkcjonuje to również m.in. w Bułgarii, w Portugalii, w Irlandii i na 

Litwie. W związku z tym, że do sprawowania tak poważnych funkcji wymagane jest spełnienie bardzo 

rygorystycznych kryteriów, osoby o odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu uczestniczące w wyborze 

kandydatów na „nowych” sędziów są w stanie najlepiej ocenić, kto realnie nadaje się do wykonywania 

tego zawodu.

W znacznej części państw przyjęty został mieszany system wyboru członków rady, tj. w jej skład 

wchodzą przedstawiciele wybierani przez wszystkie władze lub co najmniej dwie z nich. W większości 

krajów przedstawiciele władzy sądowniczej i wymiennie przedstawiciele władzy wykonawczej lub 

ustawodawczej decydują o wyborze członków. Wśród analizowanych państw jedynym, w którym 

przedstawiciele władzy sądowniczej nie dokonują wyboru członków rady, jest Polska, gdzie 

przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości zostali pozbawieni tej możliwości na mocy wspomnianej już 

nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Jako że obecnie członkami KRS z mocy prawa są Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego oraz Prezes 

Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędziowie mogą wpływać na skład tego organu tylko w sposób 

pośredni.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego jest powoływany przez Prezydenta spośród 5 kandydatów 

wybranych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Podobnie wygląda to                         

w przypadku Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego – powołuje go głowa państwa spośród 

dwóch kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. Warto mieć jednak na uwadze, że w tych procedurach nie chodzi o wybór 
członków KRS. Osoby wybierane na stanowisko odpowiednio Pierwszego Prezesa SN i Prezesa NSA 

mają za zadanie kierowanie i reprezentowanie na zewnątrz odpowiedniego sądu. Bycie członkiem 
KRS jest kwestią poboczną, należy więc uznać, że sędziowie w sposób pośredni wybierają 2 z 25 

członków KRS. Sędziowie mają formalną możliwość zgłaszania kandydatów na członków rady, nie 

posiadają jednak realnych kompetencji w zakresie dokonywania wyboru członków KRS spośród 

zgłoszonych kandydatów. 
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Brak wpływu sędziów na ostateczny kształt rad można wskazać również w Holandii, Irlandii, USA, 

Hiszpanii, Estonii, Finlandii oraz na Cyprze. Jedynie w 6 państwach: na Łotwie, w Grecji, Austrii, 

Japonii, Danii i Luksemburgu politycy nie mają żadnego wpływu na kształt organów wybierających 

kandydatów na sędziów, a w USA w skład takiego Ciała wchodzi Prezydent, wybierany w wyborach.

Podmioty uprawnione do wyboru członków rad posiadają samodzielność w podejmowaniu 
decyzji. Zdarza się, że system konkretnego państwa przewiduje konieczność zasięgnięcia opinii 

innego organu, jak we Francji, gdzie w odniesieniu do członków wybieranych przez Przewodniczącego 

Zgromadzenia Narodowego i Przewodniczącego Senatu wymagana jest opinia właściwej komisji stałej 

konkretnej izby. Opinia taka nie jest dla organu wybierającego wiążąca, w dalszym ciągu może on 

dokonać wyboru według swojego uznania.

Charakterystyczna dla rad sądownictwa jest ich kadencyjność. Żadne państwo nie zdecydowało się 

na rozwiązanie, zgodnie z którym członkowie rady byliby wybierani dożywotnio. Dodatkowo, często 

wprowadzane są ograniczenia dotyczące możliwości wyboru na kolejną kadencję. W zdecydowanej 

większości krajów przyjmuje się, że jedna osoba może być członkiem rady przez maksymalnie dwie 

kadencje.

Istotną kwestią dotyczącą kadencyjności rady jest jej powiązanie z organem wybierającym jej 
członków. Jeżeli kadencja członków rady trwa dokładnie tyle, ile kadencja organu wybierającego       

(w szczególności władzy ustawodawczej), to bardzo łatwo o nadużycia i uzależnienie składu rady od 

czynnika politycznego.

Z góry określona długość kadencji nie implikuje jej czasowego powiązania z organem wybierającym,   

a tym samym uzależnienia zmian składu od zmian politycznych. Kluczowe jest, czy te kadencje 

rozpoczynają się w tym samym czasie, tj. czy z końcem kadencji organu wybierającego wygasa również 

kadencja członka organu i czy tym samym wraz z nowymi wyborami parlamentarnymi / prezydenckimi 

konieczny będzie wybór nowych członków rady. 

Dopiero układ, w którym moment rozpoczęcia i długość kadencji, zarówno u organu wybierającego, 

jak i członków rady, są ze sobą zbieżne, niesie ryzyko, że nawet członkowie będący sędziami mogą 

głosić określone, korzystne dla partii rządzącej poglądy. Takie powiązanie ma miejsce w Niemczech, 

gdzie kadencja Komisji ds. Wyboru Sędziów jest ściśle powiązana z kadencją rządu, oraz w RPA, gdzie 

członkowie z wyboru powoływani są na okres kadencji organu powołującego (w przypadku tego kraju 

równowaga jest zachowana dzięki temu, że przy wyborze 6 członków rady spośród niższej izby 

parlamentu aż 3 z nich pochodzi z opozycji).

W Austrii nie istnieje organ na kształt naszej KRS. Każdy wyższy sąd krajowy posiada własny wyższy 

senat ds. personalnych – Personalsenate – który odpowiada za przedstawianie kandydatur na 

sędziów. W skład takiego senatu wchodzą sami sędziowie, którzy są wybierani w tajnych wyborach 

przeprowadzanych w danym sądzie.
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MIANOWANIE SĘDZIÓW ZESTAWIENIE

KTO POWOŁUJE SĘDZIÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH?

AUSTRIA Tak (Prezydent / Minister Sprawiedliwości) Nie Nie

POLITYK MONARCHA ORGAN WŁADZY
SĄDOWNICZEJ

BELGIA

BUŁGARIA

CHORWACJA

CYPR

CZECHY

DANIA

ESTONIA

FINLANDIA

FRANCJA

GRECJA

HISZPANIA

HOLANDIA

IRLANDIA

JAPONIA

LITWA

LUKSEMBURG

ŁOTWA

MALTA

NIEMCY

Nie Tak Nie

Nie Nie  Najwyższa Rada Sądownictwa

Prezydent Nie Nie

Nie Nie Najwyższa Rada Sądownicza (Supreme Council of Judicature)

Prezydent Nie Nie

Nie Tak Nie

Prezydent Nie Nie

Prezydent Nie Nie

Prezydent Nie Nie

Prezydent Nie Nie

Nie Tak (Starsi Sędziowie) Generalna Rada Sądownictwa (pozostali sędziowie)

Nie Tak Nie

Prezydent (na wiążącą rekomendację rządu) Nie Nie

Rząd – "Gabinet"  (the Cabinet of Japan) Cesarz wyraża zgodę na powołanie 
Prezesów Wysokich Trybunałów

Nie

Prezydent Nie Nie

Nie Tak Nie

Saeima (parlament) Nie Nie

Prezydent Nie Nie

Prezydent Nie Nie
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Kto powołuje sędziów sądów powszechnych?

POLSKA Prezydent Nie Nie

POLITYK MONARCHA ORGAN WŁADZY
SĄDOWNICZEJ

PORTUGALIA

SŁOWENIA

RPA

RUMUNIA

SŁOWACJA

SZWECJA

WĘGRY

WIELKA
BRYTANIA

ANGLIA I WALIA

WŁOCHY

Prezydent Nie Najwyższa Rada Sądownictwa
(Conselho Superior da Magistratura)

Prezydent Nie Nie

Prezydent Nie Nie

Prezydent Nie Nie

Zgromadzenie Narodowe (Državni zbor) Nie Nie

Rząd Nie Nie

USA * Prezydent USA w przypadku sedziów federalnych Nie Nie

Prezydent Nie Nie

Nie – w przypadku sedziów zawodowych
Tak (Lord Kanclerz) – w przypadku sędziów niezawodowych

Nie Lord Naczelny Sędzia jest wybierany przez JAC spośród 
sędziów Sądów Apelacyjnych.

Sędziowie zawodowi (sądów powszechnych) nie mają 
odrębnego aktu powołania, są wyłaniani w drodze konkurusu 
przez JAC.

JAC nie traktuje się jako organu władzy sądowniczej
(nie sprawuje wymiaru sprawiedliwości) 

Nie Nie Najwyższa Rada Sądownictwa
(Consiglio superiore della magistratura (CSM))

* W przypadku sędziów sądów stanowych istnieje 5 różnyc metod powoływania sedziów. Są to:
   wybory partyjne,
   wybory bezpartyjne,
   wybory merytoryczne (powołanie przez gubernatora spośród kandydatów wskazanych przez komisję).
Powyższe metody cechują się bezpośrednim udziałem obywateli w wyborze sędziów.

Dwie następne metody wykluczają udział obywateli przy wyborze sędziów, a są to:
   powołanie przez gubernatora,
   powołanie przez legislatywę.

Więcej o powoływaniu sedziów sądów stanowych można przeczytać tutaj: 
https://repozytorium.uni.wroc.pl/Content/79492/04_01_M_Abu_Gholeh_P_Bury_Bezposredni_wybor_sedziow.pdf

W dalszej części naszej analizy skupimy się jedynie na powoływaniu sedziów federalnych ze względu na zbyt duże 
zróżnicowanie metod powoływania sedziów sądów stanowych.

Istnieją również inni sędziowie zasiadający w sądach federalnych, którzy zostali ustanowieni do pomocy sędziom federalnym:
   sędziowie magistraccy – powoływani decyzją zgromadzenia sędziów danego dystryktu,
   sedziowie ds. bankructw – powoływani przez zgromadzenie sędziów apelacji danego okręgu.

Więcej o nich można przeczytać tutaj:
https://www.uscourts.gov/judges-judgeships/about-federal-judges
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AUSTRIA Przedstawianych jest więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia w danym momencie. Na podstawie obiektywnych kryteriów wybierani są i powołwani na urząd sędziowski tylko 
niektórzy z przedstawionych kandydatów. Przedstawiane rankingi nie są wiążące. 

CZY ORGAN POWOŁUJĄCY SĘDZIÓW MOŻE SIĘ NIE ZGODZIĆ
NA PRZEDSTAWIONE KANDYDATURY?

BELGIA

BUŁGARIA

CHORWACJA

CYPR

CZECHY

DANIA

ESTONIA

FINLANDIA

FRANCJA

GRECJA

HISZPANIA

HOLANDIA

IRLANDIA

JAPONIA

LITWA

LUKSEMBURG

ŁOTWA

MALTA

NIEMCY

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak, teoretycznie jest to możliwe. Konieczne jest wtedy podanie przyczyn takiej decyzji przez Prezydenta. 

Królowej kandydatów formalnie przedstawia Minister Sprawiedliwości. MS może nie zgodzić się na kandydatury, w praktyce nigdy się to nie zdarzyło.

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Brak związania rządu rekomendacją JAAB. Prezydent związany rekomendacją rządu.

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

POLSKA

PORTUGALIA

RPA

Zgodnie z Konstytucją RP powoływanie sędziów jest prerogatywą Prezydenta RP. Nie stwierdza ona jednak wprost, czy Prezydent może odmówić powołania sędziego, który został 
mu przedstawiony przez Krajową Radę Sądownictwa. Jednak na podstawie wyroków sądów, a w szczególności Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu 
Administracyjnego należy stwierdzić, że Prezydent może nie zgodzić się na przedstawioną mu kandydaturę.

Nie

Nie
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Czy organ powołujący sędziów może się
nie zgodzić na przedstawione kandydatury?

SŁOWENIA

RUMUNIA

SŁOWACJA

SZWECJA

Tak. Prezydent może się nie zgodzić na konkretną kandydaturę. Przesyła do Najwyższej Rady Sądownictwa swoją decycję z uzasadnieniem. Jeśli jednak Rada, po zapoznaniu się
z uwagami Prezydenta, podtrzyma przedstawioną kandydaturę, Prezydent musi powołać daną osobę na stanowisko sędziego.

Nie

Nie

Tak, może. Rząd nie jest związany propozycją Rady. Zanim rząd wyznaczy kandydata, który nie został zaproponowany przez Radę Sądownictwa, Rada ma jednak możliwość 
przygotowania o nim opinii. 

WĘGRY

WIELKA
BRYTANIA

ANGLIA I WALIA

WŁOCHY

USA W momencie gdy komisja senacka zobligowana do oceny kompetencji sędziego nie zgodzi się na kandydaturę przedstawioną przez Prezydenta, może on jeszcze raz zgłosić 
kandydaturę danej osoby. Jeśli Senat nie zatwierdzi nominacji, osoba ta nie zostaje sędzią.

Nie

Nie

Organ powołujący sędziów to jednocześnie ten, który przeprowadza konkurs.

CZY ORGAN POWOŁUJĄCY SĘDZIÓW MUSI ZASIĘGNĄĆ
OPINII INNEGO ORGANU?

AUSTRIA Nie Nie Nie

INNEGO ORGANU
SĄDOWEGO

PARLA-
MENTU INNYCH ORGANÓW

BELGIA

BUŁGARIA

CHORWACJA

CYPR

CZECHY

DANIA

ESTONIA

MINISTRA
SPRAWIE-
DLIWOŚCI

CZY TA
OPINIA JEST
WIĄŻĄCA?

Nie Nie

Nie Nie NieNie Nie

Nie Nie W Najwyższej Radzie Sądownictwa powołana 
jest specjalna komisja do oceny sędziów. 

Nie Nie

Nie Nie Służby wywiaduNie Tak

Nie Nie NieNie Nie

Tak Nie NieNie Nie

Nie Nie NieNie Tak

Nie Nie NieNie Nie
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Czy organ powołujący sędziów musi zasięgnąć
opinii innego organu?

Rada ds. Nominacji Sędziowskich zwraca się
z prośbą o opinię na temat kandydatów do 
sądu, który ogłosił wakat, oraz w przypadku 
osób ubiegających się o stanowisko sędziego 
sądu okręgowego – do danego sądu 
apelacyjnego oraz do sądu okręgowego,
w którym jest wolne stanowisko.

Nie Od Rządu Wysp Alandzkich (Government of 
Aland) – w przypadku ubiegania się
o stanowisko przed powołaniem najstarszego 
stażem sędziego sądu okręgowego Wysp 
Alandzkich (Senior Judge of the Aland District 
Court).

Opcjonalnie od konfederacji rynku pracy 
(labour market confederations) i instytucji 
rynku pracy (labour market institutions), 
Ministerstwa Finansów (Ministry of Finance)
i Banku Finlandii (Bank of Finland) –
w przypadku prezesa lub sędziego Sądu Pracy.
  
Komisja może zażądać dodatkowo innych 
oświadczeń i sprawozdań oraz wysłuchać 
kandydatów i ekspertów.

INNEGO ORGANU
SĄDOWEGO

PARLA-
MENTU INNYCH ORGANÓW

FINLANDIA

FRANCJA

GRECJA

MINISTRA
SPRAWIE-
DLIWOŚCI

CZY TA
OPINIA JEST
WIĄŻĄCA?

Nie Nie

Nie Nie  Najwyższa Rada Sądownictwa Nie Tak

Nie Nie NieNie Nie

HISZPANIA Nie Nie NieNie Nie

HOLANDIA Minister przed przedstawieniem wnisoku 
konsultuje się z Radą Sądownictwa

Nie NieMianowanie 
dekretem 
nastepuje na 
wniosek Ministra 
Bezpieczeństwa
i Sprawiedliwości.

Nie

IRLANDIA Nie Nie RząduNie Tak

JAPONIA Tak Nie NieNie Nie

LITWA Tak Nie NieNie Nie

LUKSEMBURG Nie Nie NieNie Nie

ŁOTWA Tak Nie NieTak Tak

MALTA Komisja ds. Wyboru Sędziów Nie NieNie Tak

NIEMCY Po zaopiniowaniu kandydata lub kandydatki 
przez tzw. radę prezydialną danego sądu 
(prezes i inni sędziowie) komisja rekrutacyjna 
zwykłą większością głosów dokonuje wyboru  
w drodze tajnego głosowania.

Nie NieNie Tak

POLSKA Nie Nie NieNie Nie

PORTUGALIA Nie Nie NieNie Nie

RPA Nie Nie NieNie, minister działa 
na etapie wyboru 
kandydatów, 
których powinna 
przesłuchać JSC.

Nie
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Czy organ powołujący sędziów musi zasięgnąć
opinii innego organu?

INNEGO ORGANU
SĄDOWEGO

PARLA-
MENTU INNYCH ORGANÓW

MINISTRA
SPRAWIE-
DLIWOŚCI

CZY TA
OPINIA JEST
WIĄŻĄCA?

RUMUNIA Nie Nie NieNie Nie

SŁOWACJA Nie Nie NieNie Nie

SŁOWENIA Organ, który nominuje sędziów, czyli Rada 
Sądownictwa, musi zwrócić się do prezesa 
sądu,  do którego jest rekrutowany kandydat,
o opinię.
Może też stwierdzić, który z kandydatów 
zgłoszonych Radzie jest najlepszym 
kandydatem.

Nie NieNie Opinia prezesa 
sądu nie jest 
wiążąca.

SZWECJA Jeśli rząd planuje nominację kandydata spoza 
propozycji Rady, zwraca się o opinię Rady.

Nie NieNie Nie

USA Nie Prezydent 
powołuje sedziów 
federalnych za 
radą i zgodą 
Senatu.
Kandydaci są 
wysłuchiwani przez 
komisję ds. 
sądownictwa
w Senacie.
Jeśli zaopiniują 
kandydaturę 
pozytywnie, Senat 
może ją przyjąć 
zwykłą większością 
głosów. 

W przypadku sedziów sądów dystryktowych 
istnieje nieformalny zwyczaj, że Prezydent 
przed nominacją kandydata uzyskuje zgodę od 
senatora reprezentującego stan, z którego 
wywodzi się kandydat, jeśli senator jest z tej 
samej partii co Prezydent.
Jeśli senator nie zgodzi się na danego 
kandydata, Prezydent nadal może zgłosić tego 
kandydata.

Nie Jeżeli kandydat 
zostanie 
negatywnie 
zaopiniowany 
przez komisję 
senacką, Prezydent 
może ponownie 
zgłosić 
kandydaturę. 
Natomiast jeżeli 
nie zostanie 
zaakceptowany 
przez Senat, 
Prezydent nie 
może powołać go 
na stanowisko 
sędziego.

WĘGRY Tak Nie NieNie Tak

Nie Nie W niektórych przypadkach Lorda Kanclerza – 
dotyczy to sądów wyższego szczebla tj.:
Wysoki Sąd (High Court of Justice), Sąd 
Koronny (Crown Court) oraz Sąd Apelacyjny 
(Court of Appeal).
W przypadku sądów niższego szczebla: tj. Sąd 
Hrabstwa (The County Court), sądy 
magistrackie (magistrate’s courts) z sędziami 
dystryktowymi (district judges), jeden sąd 
rodzinny utworzony w 2014 r. kompetencja ta 
należy do Lorda Naczelnego Sędziego.
JAC przeprowadza również konsultacje z sędzią 
zwalniającym stanowisko, którego dotyczy 
nabór (lub innym sędzią o podobnym 
doświadczeniu).

Nie TakWIELKA
BRYTANIA

ANGLIA I WALIA

WŁOCHY Nie Nie NieNie Nie
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MIANOWANIE SĘDZIÓW

Mianowanie sędziego z reguły, jak w przypadku Polski, wymaga współdziałania dwóch organów. 
Jeden z nich odpowiedzialny jest za przedstawienie kandydatur, drugi – za sam akt powołania 

sędziego. W Polsce organem przedstawiającym kandydatury jest Krajowa Rada Sądownictwa, z kolei 

za powołanie odpowiada Prezydent. Na początku obowiązywania Konstytucji z 1997 roku głowa 

państwa powoływała wszystkich kandydatów przedstawionych przez KRS, do momentu 

postanowienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 2008 roku o odmowie powołania 9 sędziów spośród 

zaproponowanych przez KRS. Odmowa powołania kandydata zaproponowanego przez KRS, z uwagi 

na sprzeczność aktu powołania z wartościami, których ma strzec zgodnie z Konstytucją, może być 

uznana za wypełnienie obowiązków nałożonych na Prezydenta przez ustawę zasadniczą. Do tych 

obowiązków należą m.in. czuwanie nad przestrzeganiem Konstytucji, stanie na straży suwerenności 

państwa, nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Postanowienie Prezydenta nie zawierało 

żadnego uzasadnienia. Na to postanowienie zostały wniesione przez sędziów skargi do WSA. Zarówno 

WSA, jak i badający sprawę później NSA orzekły, że kompetencja Prezydenta RP zarówno w zakresie 

powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, jak i odmowy powołania, jest specjalną 

prerogatywą Prezydenta RP jako głowy państwa oraz jest to czynność niezawisła i dyskrecjonalna, 

która nie podlega kontroli sądu administracyjnego.

Kolejna taka sytuacja miała miejsce w 2016 roku, kiedy Prezydent Andrzej Duda odmówił powołania   

3 kandydatów, którzy również zaskarżyli ten akt do sądów administracyjnych. Z uwagi na wcześniejsze 

orzecznictwo, skargi te zostały odrzucone, ze wskazaniem, że takie postanowienie Prezydenta nie 

podlega kontroli sądowej. Stanowisko wskazane w wyrokach sądów administracyjnych zostało 

podtrzymane w wyroku TK  P 13/19, w którym Trybunał podkreślił, że sędziowie powoływani są przez 

Prezydenta w wyniku realizacji przez niego swojej prerogatywy. Prerogatywa ta, co wynika z jej istoty, 

oznacza, że takie powołanie nie wymaga ani żadnej uprzedniej decyzji czy zatwierdzenia przez inny 

organ, ani jakiejkolwiek następczej kontroli. 

Ustrojodawca nie przewidział procedury, która pozwalałaby zbadać powołania sędziowskie.         
W 2021 roku sprawą niepowołanych w ten sposób sędziów ma się zająć ETPC, rozpoznając skargi 

niepowołanych kandydatów, którzy zarzucają w nich naruszenie art. 6 (prawa do sądu) i art. 13 (prawa 

do skutecznych środków zaskarżenia) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

W Czechach jeśli Prezydent nie zgadza się na powołanie kandydata wskazanego przez rząd, musi 

podać przyczyny takiej odmowy. W Austrii przedstawianych jest więcej kandydatów niż stanowisk do 

obsadzenia, dlatego Prezydent (lub Federalny Minister Sprawiedliwości, na którego często 

delegowane jest to zadanie) wybiera spośród przedstawionych kandydatów. Nie może jednak 

powołać osoby, której kandydatura nie została mu przedstawiona przez Personalsenate. W Słowenii 

Zgromadzenie Narodowe może nie powołać kandydata wskazanego przez Radę Sądownictwa.               

W Szwecji mimo, że formalnie za zgłoszenie kandydatów i ich opiniowanie odpowiedzialna jest Rada 

ds. Kandydatur Sędziowskich, rząd nie jest związany jej opinią. Może powołać na stanowisko osobę 

niewskazaną przez radę. Rada ma jednak wtedy możliwość sporządzenia opinii na temat kandydata. 

OMÓWIENIE



W niektórych krajach takie mechanizmy istnieją tylko czysto teoretycznie, jak w Danii, gdzie królowa 

może nie zgodzić się na powołanie kandydatów wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości, ale             

w praktyce nie miało to dotąd miejsca.

Jak widać, państwa, które wprowadziły mechanizmy pozwalające organowi powołującemu sędziów na 

niezgodzenie się z wyborem kandydatów dokonanym przez organ za to odpowiedzialny, są                        

w mniejszości. W większości krajów działalność organu powołującego sędziów ograniczona jest 
do dokonania samego aktu powołania, bez realnego wpływu na to, kto zostanie powołany na 
stanowisko.

Podobne rozwiązanie do polskiego, tj. konieczność udziału dwóch różnych organów w procedurze 
powoływania sędziów, występuje w większości analizowanych państw. Nie zawsze jest to 

współdziałanie Prezydenta z organem na kształt naszej KRS, czasem w tym miejscu pojawia się 

monarcha (co jest wynikiem ustroju danego państwa), a w miejscu rady – organ sądowniczy. Pozostaje 

wciąż grupa państw, w których jeden organ jest odpowiedzialny zarówno za sędziowskie nominacje, 

jak i samo powołanie sędziów. Taka sytuacja ma miejsce m.in. w Bułgarii, na Cyprze czy w Portugalii.   

W USA i Hiszpanii obowiązuje pewnego rodzaju system mieszany. W Stanach Zjednoczonych 

Prezydentowi przysługuje kompetencja do wybierania kandydatów, jak i ich powoływania tylko w 

stosunku do sędziów federalnych. W Hiszpanii jedynie starsi sędziowie są powoływani dekretem 

królewskim na wniosek Generalnej Rady Sądownictwa, w odniesieniu do pozostałych sędziów 

wyłączną instytucją upoważnioną w kwestii wyboru i powołania jest Generalna Rada Sądownictwa. 

Natomiast w Wielkiej Brytanii kompetencja ta skupiona jest w osobie Lorda Kanclerza.

W większości przypadków kompetencja do powołania sędziów leży po stronie władzy 
wykonawczej. Z analizowanych 31 państw w 21 powołania sędziów dokonuje głowa państwa –                      

prezydent lub monarcha – co jest zależne od formy rządów w danym kraju (republika/monarchia).

Jak zostało to wyżej wykazane, nie w każdym przypadku prawo do wyboru kandydatów i powołania 

ich na sędziów jest rozdzielone na dwa różne organy. Powoływanie sędziów przez organ władzy 
wykonawczej nie jest jedyną możliwością. Dopuszczalnym rozwiązaniem jest powoływanie ich 
przez organy władzy sądowniczej. Takie rozwiązanie maksymalnie uniezależnia wybór sędziów od 

wpływów innych władz. Zostało ono przyjęte w 5 z analizowanych państw, tj. w Bułgarii, na Cyprze,      

w Hiszpanii (oprócz starszych sędziów), w Portugalii oraz we Włoszech, gdzie organem 

odpowiedzialnym za wybór kandydatów na sędziów, jak również ich powołanie jest organ 

kompetencyjnie zbliżony do naszej KRS. Oprócz tego w 2 z analizowanych krajów powołania sędziów 

dokonuje kolegialny organ władzy ustawodawczej – w Słowenii jest nim Zgromadzenie Narodowe, na 

Łotwie Sejm. Ostatnią możliwością jest powoływanie sędziów przez innych niż Prezydent 
przedstawicieli władzy wykonawczej. W Japonii i w Szwecji dokonuje tego organ kolegialny – rząd, 

natomiast w Wielkiej Brytanii kompetencja ta skupiona jest w osobie Lorda Kanclerza. 
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WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW

KRYTERIUM
WIEKU

WYMÓG APLIKACJI,
DOŚWIADCZENIA
ZAWODOWEGO

AUSTRIA Tak, ukończenie studiów prawniczych Siedmiomiesięczna praktyka sądowa,
by móc ubiegać się o asesurę, połączona
z egzaminem oraz badaniem 
psychologicznym.
Następnie czteroletnie przygotowanie do 
zawodu sędziego zakończone egzaminem.

NieNie

BELGIA

BUŁGARIA

CHORWACJA

CYPR

CZECHY

DANIA

ESTONIA

KRYTERIUM
WYKSZTAŁCENIA INNE SPECYFICZNE

Tak, ukończenie studiów prawniczych Zdanie egzaminu sędziowskiego, po 
ukończeniu programu szkolenia kadr 
sędziowskich w Institute of Judicial Training.

NieNie

Tak, ukończenie studiów prawniczych lub 
równorzędnych zagranicznych.

Aby zostać młodszym sędzią, nie trzeba 
posiadać doświadczenia zawodowego. Żeby 
być powołanym na sędziego rejonowego lub 
okręgowego, należy posiądać co najmniej 
3-letni okres pracy jako młodszy sędzia.

NieNie

Tak, ukończenie studiów prawniczych. Zasadniczo: aplikacja w State School of 
Judicial Officials lub 15 lat doświadczenia
w zawodach prawniczych, lub tytuł 
profesora nauk prawnych.

NieNie

Tak, ukończenie studiów prawniczych. 6 lat doświadczenia jako adwokat NieNie

Tak, ukończenie studiów prawniczych. 3-letnia aplikacja w Akademii
Sprawiedliwości i egzamin sędziowski

Nie30 lat

Tak, ukończenie studiów prawniczych. Tak NieNie

Tak, ukończenie studiów prawniczych. Każdy, kto ukończył służbę przygotowawczą 
do pełnienia funkcji sędziego lub kto jest 
zwolniony z tej służby i zdał egzamin 
sędziowski, może zostać powołany na 
sędziego rejonowego.
Wymóg ukoczenia służby przygotowawczej 
nie dotyczy osoby,  która pracowała
co najmniej 2 lata jako adwokat lub 
prokurator (ale nie jako asystent 
prokuratora) bezpośrednio przed zdaniem 
egzaminu sędziowskiego, ani przez osobę, 
która wcześniej pracowała jako sędzia, jeżeli 
od momentu zwolnienia z funkcji sędziego 
nie minęło więcej niż 10 lat.

Biegła znajomość jezyka estońskiegoNie

FINLANDIA

FRANCJA

Tytuł magistra prawa inny niż tytuł magistra 
prawa międzynarodowego
i porównawczego

Roczna aplikacja ławnicza w sądzie pierwszej 
instancji. Zwykłą drogą do zawodu sędziego 
jest praca w charakterze referendarza 
(starszy sekretarz) w sądzie apelacyjnym,
a następnie powołanie na sędziego w sądzie 
rejonowym lub sądzie apelacyjnym. 

Umiejętność doskonałego mówienia
i pisania w języku większości ludności 
danego okręgu sądowego.
W przypadku przewodniczących sądu 
kandydat musi posiadać dodatkowo 
umiejętności przywódcze.
W przypadku prezesa lub sędziego Sądu 
Najwyższego lub prezesa lub sędziego 
Najwyższego Sądu Administracyjnego 
kandydat musi być dodatkowo wybitnym 
ekspertem prawnym.
Przed powołaniem aplikującego na 
stanowisko sędziego na czas nieoznaczony, 
aplikujący jest zobowiązany do złożenia 
deklaracji swoich interesów prywatnych, 
określonych w ustawie o funkcjonariuszach 
publicznych.

Nie

Tak,  ukończenie studiów prawniczych
(4 lata studiów ukończonych tytułem 
magistra prawa).

Odbyte szkolenie w Francuskiej Krajowej 
Szkole Sądownictwa (École nationale de la 
magistrature).

Nie31 lat

ZESTAWIENIE
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Wymagania wobec kandydatów na sędziów

KRYTERIUM
WIEKU

WYMÓG APLIKACJI,
DOŚWIADCZENIA
ZAWODOWEGO

Tak, ukończenie studiów prawniczych Aplikacja w National School of Judges. 
Kwalifikującymi się kandydatami mogą być 
sędziowie pokoju lub ci, którzy odbyli 
dwuletnią praktykę zawodową w kancelarii 
prawnej, lub ci, którzy uzyskali tytuł doktora 
prawa i odbyli roczną praktykę zawodową
w kancelarii prawnej, lub komornicy sądowi 
ze stopniem magistra prawa, którzy odbyli 
co najmniej 5-letnią służbę cywilną
w dziedzinie związanej z prawem.

Kandydaci mężczyźni z zaliczoną służbą 
wojskową.

28 lat

KRYTERIUM
WYKSZTAŁCENIA INNE SPECYFICZNE

GRECJA

HISZPANIA

HOLANDIA

IRLANDIA

JAPONIA

LITWA

Tak, ukończenie studiów prawniczych Aby zostać sędzią, konieczne jest zdanie 
egzaminu oraz ukończenie teoretycznego
i praktycznego kursu w szkole sędziowskiej 
(Escuela Judicial).
Sędziowie sądu najwyższego są powoływani 
przez Generalną Radę Sądownictwa 
(Consejo General del Poder Judicial) 
spośród starszych sędziów, którzy pełnią 
swój urząd przez co najmniej 15 lat, w tym 
co  najmniej 10 lat jako starszy sędzia.
Jedna piąta sędziów sądu najwyższego jest 
powoływana spośród prawników, którzy 
mają co najmniej 15 lat doświadczenia 
zawodowego. 

NieNie

Ukończone wyższe studia prawnicze na 
niderlandzkim uniwersytecie

Co najmniej 7 lat doświadczenia 
zawodowego  lub Aplikacja sędziowska

Niderlandzkie obywatelstwoNie

Tak, ukończenie studiów prawniczych Kandydat musi  wykazać w swojej praktyce 
zawodowej adwokata lub radcy prawnego 
stopień kompetencji i stopień uczciwości 
stosowny do danej nominacji i zgodny z nią. 
W przypadku mianowania na stanowisko 
sędziego zwyczajnego Sądu Najwyższego, 
sędziego zwyczajnego Sądu Apelacyjnego 
lub sędziego zwyczajnego Sądu 
Najwyższego, posiada odpowiednią wiedzę 
na temat orzeczeń oraz odpowiednią wiedzę 
i odpowiednie doświadczenie w zakresie 
praktyki i postępowania Sądu Najwyższego, 
Sądu Apelacyjnego i Sądu Najwyższego.

NieNie

Tak, ukończenie studiów prawniczych Sędziowie są wybierani spośród asystentów 
sędziego, prokuratorów, profesjonalnych 
pełnomocników i profesorów, mających co 
najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego. 
Większość jest wybierana spośród 
asystentów sędziego, którzy są wybierani 
przez Gabinet spośród osób, które zdały 
egzamin kończący aplikację, odbyły roczne 
szkolenie w Instytucie Szkoleń i Badań 
Prawniczych i zdały egzamin zawodowy.

NieNie

Tak, ukończenie wyższych studiów 
prawniczych ( tytuł bakałarza i magistra).

Co najmniej 5-letni staż pracy
w charakterze prawnika oraz złożenie 
egzaminu sędziowskiego (od egzaminu 
sędziowskiego zwolnione są osoby, które 
posiadają stopień doktora lub doktora 
habilitowanego nauk prawnych).

NieNie

LUKSEMBURG Tak, ukończenie wyższych studiów 
prawniczych

Odbycie 12-miesięcznego szkolenia 
sędziowskiego lub notarialnego

Znajomość języka francuskiego, 
luksemburskiego i niemieckiego

Nie

ŁOTWA Tak, ukończenie wyższych studiów 
prawniczych oraz zdany egzamin sędziowski

5 lat doświadczenia w pracy prawnika lub 
asystenta sędziego

Znajomość języka łotewskiego30 lat
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Wymagania wobec kandydatów na sędziów

KRYTERIUM
WIEKU

WYMÓG APLIKACJI,
DOŚWIADCZENIA
ZAWODOWEGO

KRYTERIUM
WYKSZTAŁCENIA INNE SPECYFICZNE

MALTA Tak, ukończenie wyższych studiów 
prawniczych

Nikt nie możne zostać powołany na urząd 
ani pełnić obowiązków sędziego Sądu 
Niższego Rzędu, jeśli nie prowadził na 
Malcie praktyki jako adwokat przez okres
co najmniej 7 lat lub przez okresy równe
w sumie co najmniej 7 latom.
Nikt nie może zostać powołany na urząd 
sędziego Sądów Wyższego Rzędu, jeśli przez 
okres co najmniej 12 lat lub okresy równe
w sumie co najmniej 12 latom nie prowadził 
na Malcie praktyki jako adwokat lub nie 
służył na Malcie jako sędzia niższego rzędu , 
lub przez część tego okresu nie prowadził 
praktyki, a przez część nie służył w takim 
charakterze.

NieNie

NIEMCY Tak, ukończenie wyższych studiów 
prawniczych

Po ukończeniu studiów prawniczych na 
uniwersytecie wszyscy studenci prawa 
muszą zdać egzamin państwowy, zanim 
będą mogli kontynuować praktykę, która 
zapewni im szerokie wykształcenie                
w zawodzie prawnika w ciągu 2 lat. 
Następnie muszą zdać drugi egzamin 
państwowy, który kwalifikuje ich do 
wykonywania zawodu prawnika. W tym 
momencie osoba ta może wybrać, czy chce 
zostać prawnikiem, czy też wstąpić do 
wymiaru sprawiedliwości. Kandydaci sądowi 
natychmiast rozpoczynają pracę w sądach. 
Przed dożywotnim mianowaniem na 
stanowisko sędziego są jednak poddawani 
okresowi próbnemu trwającemu do 5 lat.

NieNie

POLSKA

PORTUGALIA

RPA

Tak, ukończenie wyższych studiów 
prawniczych, uzyskanie tytułu zawodowego 
magistra lub ukończenie zagranicznych 
studiów prawniczych uznanych
w Rzeczypospolitej Polskiej.

Na stanowisko sędziego sądu rejnowego może 

zostać powołana osoba, która złozyła egzamin 

sędziowski lub prokuratorski, poprzedzony 

aplikacją, i zajmowała stanowisko asesora 

sądowego, pełniła obowiązki sedziego co 

najmniej przez 3 lata. Tego wymogu nie stosuje 

się do osób, które: 

- zajmowały stanowisko sędziego sądu 

administracyjnego lub sądu wojskowego,

- zajmowały stanowisko prokuratora,

- pracowały w polskiej szkole wyższej, w Polskiej 

Akademii Nauk, w instytucie badawczym lub innej 

placówce naukowej i mają tytuł naukowy 

profesora albo stopień naukowy doktora 

habilitowanego nauk prawnych,

- wykonywały zawód adwokata, radcy prawnego 

lub notariusza co najmniej przez 3 lata,

- zajmowały stanowisko prezesa, wiceprezesa, 

radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej co najmniej przez 3 lata.

W wyższych instancjach są wyższe wymagania

co do doświadczenia zawodowego, jeśli ktoś chce 

ubiegać się o stanowisko poza drogą aplikacji

i egzaminu. Żeby awansować z sądu rejonowego, 

trzeba przepracować określoną w ustawie liczbę 

lat. (art. 61-63 ustawy o sądach powszechnych).

Osoba ubiegająca się o stanowisko sedziego 
musi również:
posiadać wyłącznie obywatelstwo polskie
i korzystać z pełni praw cywilnych
i publicznych, a także nie być prawomocnie 
skazana za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe,
być nieskazitelnego charakteru,
być zdolna, ze względu na stan zdrowia, do 
pełnienia obowiązków sędziego.

Na stanowisko sędziego 
sądu rejonowego może 
zostać powołana osoba, 
która ukończyła 29 lat
Na stanowisko sędziego 
sądu okręgowego
i apelacyjnego nie ma 
kryterium wieku, jednak 
inne kryteria do 
powołania w praktyce 
uniemożliwiają objęcie 
stanowiska przed 
ukończeniem 29 roku 
życia.

Tak, ukończenie wyższych studiów 
prawniczych

Konieczne jest ukończenie specjalnej szkoły 
sędziowskiej, Centro de Estudos Judiciários 
(Centrum Studiów Sądowniczych) i trwającej 
18 miesięcy asesury

obywatelstwo portugalskie lub innego kraju 
portugalskojęzycznego,
spełnianie innych wymogów stawianych 
urzędnikom państwowym

Nie

Tak, ukończenie wyższych studiów 
prawniczych

Posiadanie tytułu adwokata (advocate), 
rzecznika (attorney) lub sędziego 
(magistrate).
Należy uzyskać wpis na odpowiednią listę.

NieNie

RUMUNIA Tak, ukończenie wyższych studiów 
prawniczych

2-letnie przygotowanie do zawodu
w Krajowym Instytucie Sądownictwa
i Prokuratury oraz zdanie egzaminu 
zawodowego, albo praca w zawodach 
prawniczych przez co najmniej 5 lat i zdanie 
egzaminu zawodowego, a następnie 
półroczne przygotowanie w Instytucie.

Znajomość języka rumuńskiego,
Miejsce stałego pobytu na terytorium 
Rumunii, 
Pozytywna opinia lekarska specjalnej komisji 
przy Krajowym Instytucie Sądownictwa
i Prokuratury

Nie
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Wymagania wobec kandydatów na sędziów

KRYTERIUM
WIEKU

WYMÓG APLIKACJI,
DOŚWIADCZENIA
ZAWODOWEGO

KRYTERIUM
WYKSZTAŁCENIA INNE SPECYFICZNE

SŁOWACJA Tak, ukończenie wyższych studiów 
prawniczych na Słowacji lub zagranicznych 
uznanych na Słowacji

Nie Spełnia wymagania niezbędne do 
zajmowania stanowiska sędziego, dając tym 
samym rękojmię prawidłowego 
wykonywania swojej funkcji,
Ma stałe miejsce zamieszkania na 
terytorium Słowacji,
Zdał egzamin sędziowski albo inny 
uznawany egzamin zawodowy
(adwokacki, notarialny, prokuratorski),
Przeszedł z powodzeniem procedurę 
konkursową

30 lat

SŁOWENIA Kandydat musi uzyskać tytuł zawodowy 
magistra prawa potwierdzony dyplomem 
ukończenia studiów wyższych w Słowenii 
lub za granicą oraz zdać państwowy 
egzamin prawniczy.

Nie NieUkończone co najmniej
30 lat

SZWECJA Tak, ukończenie wyższych studiów 
prawniczych na poziomie licencjackim w 
Szwecji; istnieje również możliwość uznania 
równoważnego wykształcenia prawniczego 
uzyskanego w innym kraju skandynawskim.

Praca przez 2 lata na stanowisku urzędnika 
sądowego w sądzie rejonowym lub 
administarcyjnym, następnie na stanowisku 
referenta  w sądzie apelacyjnym lub 
apelacyjnym sądzie administracyjnym.
Po przepracowaniu w tym sądzie co najmniej 
1 roku, aplikant sędziowski musi 
przepracować co najmniej 2 lata na 
stanowisku referenta w sądzie rejonowym 
lub sądzie administracyjnym, następnie 
przez co najmniej rok musi być zatrudniony 
na stanowisku asesora sądu apelacyjnego 
lub apelacyjnego sądu administracyjnego. 
Po pomyślnym przejściu i ukończeniu tego 
okresu aplikant sędziowski zostaje 
mianowany na stanowisko asesora sądu 
apelacyjnego lub administracyjnego sądu 
apelacyjnego. Referenci i asesorzy 
sędziowscy są tzw. sędziami 
niemianowanymi.

NieNie

USA Nie Nie Przepisy nie określają wymagań dotyczących 
kandydatów na sędziów federalnych.
W praktyce jednak osoba ta musi mieć 
doświadczenie prawnicze, ponieważ musi 
zostać zaakceptowana przez Senat, który 
pyta ją o wcześniej prowadzone sprawy, jaka 
jest filozofia sprawowania urzędu przez 
daną osobę itd.

Nie

WĘGRY Tak, musi posiadać dyplom uniwersytetu 
prawa oraz zdać egzamin adwokacki.

Tak,  musi mieć doświadczenie w zawodzie 
co najmniej 1 roku (w organie sądowym).

Mieć zdolność do czynności prawnych,
Musi być obywatelem węgierskim,
Musi złożyć oświadczenie majątkowe,
Mieć ważne wyniki testu umiejętności oraz
posiadać ważny oficjalny certyfikat 
nieposzlakowanego charakteru.

30 lat

Prawnicze (adwokat / radca prawny) Osoba posiada dostateczne doświadczenie, 
jeżeli zdobyła je jako praktykujący w Anglii
i Walii adwokat (barrister) lub radca prawny 
(solicitor) albo jako osoba sprawująca inne 
stanowisko związane z praktyką prawną 
„istotną z punktu widzenia stanowiska 
sędziowskiego, którego dotyczy nominacja“ 
(np. naukowcy).
Okres ten wynosi odpowiednio 5 lub 7 lat.

NieNieWIELKA
BRYTANIA

ANGLIA I WALIA

WŁOCHY Tak, ukończenie wyższych studiów 
prawniczych

Osoba przystępująca do publicznego 
egzaminu konkursowego musi mieć stopień 
naukowy prawa i jeden z poniższych: 
Doktorat lub inne studia podyplomowe
w szkole prawniczej i odbyte szkolenie          
w sądzie.
Pracować jako sędzia honorowy przez co 
najmniej 6 lat bez odwołania. Zdobyć 
licencję prawnika.
Pracować jako stały profesor prawa 
uniwersyteckiego.
Pełnić pewne funkcje kierownicze
w administracji publicznej.
Zostać mianowaną sędzią sądów 
administracyjnych i rachunkowych.

Wnioskodawca nie może mieć prywatnej
lub publicznej umowy o pracę ani widnieć
w rejestrze karnym.

Nie
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OMÓWIENIE

W Polsce zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych na sędziego sądu rejonowego 
może zostać powołana tylko osoba, która ukończyła 29 lat. W związku z tym, że na stanowisko 

sędziego sądu okręgowego lub apelacyjnego może być powołany tylko sędzia o określonym stażu             

w sądzie niższej instancji, w tym przypadku nie określa się już dokładnego kryterium wieku. Wymóg 
osiągnięcia odpowiedniego wieku nie jest natomiast powszechnie stosowany w innych państwach. 
Wśród krajów, które zdecydowały się na wprowadzenie podobnego do polskiego kryterium wieku, 

wymienić możemy: Czechy, Słowację, Słowenię, Węgry i Łotwę. W państwach tych kandydat na sędziego 

musi ukończyć 30 lat, we Francji – 35 lat. Ustalenie minimalnego wieku, jaki powinien osiągnąć kandydat 

na sędziego sądu powszechnego, ma sprawić, że osoba zajmująca to stanowisko oprócz posiadania 

właściwej wiedzy prawniczej będzie się charakteryzować odpowiednim doświadczeniem życiowym.

Kolejnym kryterium mającym zastosowanie w przypadku kandydatów na sędziego jest konieczność 
posiadania odpowiedniego wykształcenia. Jeśli chodzi o polskie wymogi, konieczne jest ukończenie 

wyższych studiów prawniczych i uzyskanie tytułu magistra lub ukończenie zagranicznych studiów 

prawniczych uznanych w Polsce. W tej kwestii nie istnieją żadne odstępstwa, w każdym kraju warunkiem 

zostania sędzią jest posiadanie wykształcenia wyższego prawniczego.

Oprócz spełnienia wymogu posiadania odpowiedniego wykształcenia w Polsce konieczne jest zdanie 
egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego, poprzedzonego aplikacją. Zwolnienie z tego 

obowiązku można uzyskać, jeśli przez określony w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych czas 

wykonywało się inny zawód prawniczy.

Aplikacja sędziowska jest praktyką absolwenta studiów prawniczych, mającą przygotować go do 

wykonywania zawodu sędziego. W większości krajów samo wyższe wykształcenie prawnicze nie jest 
wystarczające do zostania sędzią. Alternatywą dla aplikacji (ukończenia odpowiedniej szkoły 

sędziowskiej/szkolenia) jest praca w innym zawodzie prawniczym.

Kryterium stosowanym równie powszechnie jak kryterium odpowiedniego wykształcenia                                   

i doświadczenia jest wymóg, aby kandydaci korzystali z pełni praw obywatelskich i politycznych, nie byli 

skazani za żadne przestępstwo, cieszyli się nieposzlakowaną opinią oraz aby byli zdolni do wykonywania 

zawodu pod względem fizycznym i psychicznym (czynnikiem wykluczającym jest m.in. choroba 

psychiczna).

Oprócz powszechnie stosowanych kryteriów niektóre kraje posiadają własne dodatkowe wymogi. 
Przykładowo w Grecji mężczyzna będący kandydatem na sędziego musi wcześniej odbyć służbę 

wojskową. W Luksemburgu kandydat na sędziego musi posiadać odpowiednią znajomość aż trzech 

języków: luksemburskiego, francuskiego i niemieckiego. W Chorwacji z kolei kandydaci na sędziów 

poddawani są obowiązkowej kontroli przez służby wywiadu.

Mając na uwadze powyższe kryteria, należy zauważyć, że w żadnym z analizowanych państw organ 
przedstawiający kandydatury na sędziów nie posiada pełnej swobody w ich wyborze. Każda osoba 

brana pod uwagę jako kandydat na sędziego musi w pierwszej kolejności spełnić formalne kryteria.
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KONIEC KARIERY SĘDZIEGO

MOŻLIWE ODWOŁANIE

PRZEZ SĄD
PRZEZ ORGAN,

KTÓRY GO
POWOŁAŁ

INACZEJ

AUSTRIA W wyjątkowych przypadkach 
możliwe przeniesienie w stan 
spoczynku orzeczeniem sądu 
dyscyplinarnego, składającego się
z niezawisłych sędziów.

Rażące naruszenie obowiązków wynikających
z pełnienia urzędu sędziego,
Niemożność sprawowania urzędu i wypełniania 
związanych z nim  obowiązków.

Tak:
Zasadniczo sędzia jest 
nieusuwalny, w wieku
65 lat przechodzi w stan 
spoczynku.
W przypadku 
Najwyższego Sądu
Administracyjnego, 
Sądu Najwyższego
i Trybunału 
Konstytucyjnego wiek 
ten wynosi lat 70.

BELGIA

BUŁGARIA

CHORWACJA

CYPR

CZECHY

DANIA

ESTONIA

ZESTAWIENIEODWOŁANIE SĘDZIÓW

PRZESŁANKI ODWOŁANIA

FUNKCJA
DOŻYWOTNIA

SĘDZIA
NIEUSUWALNY

Nie Nie

Tak, sędziego można odwołać
w drodze decyzji sądu. 
Przeniesienie sędziego jest 
możliwe tylko za jego zgodą. 

Nie TakNie Nie

Prezesi sądów,
Członkowie Najwyższej Rady 
Sądownictwa

Sędzia ukończył 65 lat,
Rezygnacja sędziego,
Skazanie na karę pozbawienia wolności za 
przestępstwo umyślne,
Niezdolność do pełnienia funkcji sędziego przez co 
najmniej rok,
Zwolnienie dyscyplinarne

NieNie Minister 
Sprawiedliwości 
w stosunku do 
sędziów 
rejestrowych

Nie Jeżeli tego zażąda lub utraci zdolność do 
wykonywania obowiązków służbowych lub zostanie 
skazany za przestępstwo karne, które spowoduje,
że stanie się on niegodny zaufania.
Inne powody zwolnienia sędziego z urzędu sądowego 
to poważne naruszenie prawa, decyzją podjętą przez 
Krajową Radę Sądownictwa.

Do 70. roku życiaNie Decyzją National 
Judicial Council

Tak Uchybienie obowiązkom (misconduct) NieNie Nie

Nie Wygaśnięcie mandatu sędziego może być 
spowodowane:
Ukończeniem przez sędziego 70. roku życia,
Orzeczeniem niezdolności sędziego do wykonywania 
obowiązków,
Skazaniem za popełnione przestępstwo,
Ograniczeniem zdolności sędziego do wykonywania 
czynności prawnych,
Utratą czeskiego obywatelstwa,
Śmiercią lub uznaniem za zmarłego,
Rezygnacją złożoną przez samego sędziego

NieNie Nie

Tak Wyrok sądowy Możliwe przeniesienie
w stan spoczynku po 
ukończeniu 65. roku 
życia

Nie Nie

Tak Orzeczenie sądowe Możliwe przeniesienie
w stan spoczynku po 
ukończeniu 67. roku 
życia

Nie Nie
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Koniec kariery sędziego

MOŻLIWE ODWOŁANIE

PRZEZ SĄD
PRZEZ ORGAN,

KTÓRY GO
POWOŁAŁ

INACZEJ

Tak Sędzia nie może zostać pozbawiony urzędu inaczej niż 
prawomocnym wyrokiem sądu.
Ponadto, sędzia nie może zostać bez swojej zgody 
przeniesiony do innego sądu, z wyjątkiem sytuacji 
kiedy przeniesienie jest wynikiem reorganizacji 
wymiaru sprawiedliwości.

Nie

PRZESŁANKI ODWOŁANIA

FUNKCJA
DOŻYWOTNIA

SĘDZIA
NIEUSUWALNY

Nie NieFINLANDIA

FRANCJA

GRECJA

HISZPANIA

HOLANDIA

IRLANDIA

JAPONIA

LITWA

Tak Sędziów nie można odwołać ze stanowiska,
z wyjątkiem szczególnych postępowań 
dyscyplinarnych prowadzonych przez specjalny 
trybunał – Conseil National de la Magistrature, sekcję 
Najwyższej Rady Sądownictwa.

NieNie Nie

Tak Orzeczenie sądowe wynikające z wyroku skazującego 
lub ciężkiego naruszenia dyscyplinarnego, lub choroby 
albo niepełnosprawności lub niekompetencji 
zawodowej.

NieNie Nie

Możliwa jest utrata statusu 
sędziego w przypadku kary 
pozbawienia wolności za umyślne 
przestępstwo.

Delikt dyscyplinarny,

Kara pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo,

Utrata obywatelstwa

NieMożliwa jest 
utrata statusu 
sędziego na mocy 
sankcji 
dyscyplinarnych, 
które pociągają
za sobą usunięcie 
ze stanowiska 
sędziego. 
Właściwym 
organem jest 
Komisja 
Dyscyplinarna 
Rady (dotyczy to 
sędziów 
powoływanych 
przez Radę).

Nie

Tak. Sąd Najwyższy (Hoge Raad der 
Nederlanden), na wniosek 
prokuratora generalnego 
(procureur-general) tego sądu.

Skazanie prawomocnym wyrokiem za poważne 
przestępstwo,
Ostateczna  decyzja o ogłoszeniu upadłości lub 
wyznaczeniu opiekuna sędziego,
Niezdolność do pracy z powodu choroby,
Czyny poważnie naruszające prawidłowe 
administrowanie wymiarem sprawiedliwości, 
Niezdolność do pracy z przyczyn innych niż choroba,
Przyjęcie stanowiska, które według prawa wyklucza 
bycie członkiem sądownictwa,
Utrata obywatelstwa holenderskiego

Do 70. roku życiaNie Nie

Nie Stwierdzenie  niewłaściwego zachowania lub 
niezdolności do pracy,
Uchwała obu izb parlamentu

NieTak Nie

Nie Wyłącznym sposobem usunięcia  sędziego jest 
odwołanie ('impeachment') przez parlament japoński 
na podstawie Konstytucji Japonii.

Do ukończenia 65. roku 
życia

Nie Przez parlament

W przypadku dopuszczenia się 
czynu szkodzącego dobremu 
imieniu sędziego,
W przypadku uprawomocnienia się 
skazującego go wyroku sądowego

Na własną prośbę,
Po zakończeniu kadencji lub osiągnięciu 
przewidzianego przez ustawę wieku emerytalnego 
(65 lat),
Z powodu stanu zdrowia. Sędzia może zostać 
zwolniony z przyczyn zdrowotnych tylko wtedy, gdy
w ciągu jednego roku jest chory przez ponad 120 dni 
kalendarzowych z rzędu lub przez ponad 140 dni 
kalendarzowych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, 
lub gdy zachoruje na nieuleczalną lub jakąkolwiek inną 
długotrwałą chorobę uniemożliwiającą mu 
wykonywanie obowiązków sędziego).
W przypadku wyboru na inny urząd lub dobrowolnego 
podjęcia innego zatrudnienia.

Do ukończenia 65. roku 
życia

Tak Sędziego Sądu 
Najwyższego 
odwołuje Sejm na 
wniosek 
Prezydenta 
Republiki.
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Koniec kariery sędziego

MOŻLIWE ODWOŁANIE

PRZEZ SĄD
PRZEZ ORGAN,

KTÓRY GO
POWOŁAŁ

INACZEJ PRZESŁANKI ODWOŁANIA

FUNKCJA
DOŻYWOTNIA

SĘDZIA
NIEUSUWALNY

LUKSEMBURG

ŁOTWA

MALTA

NIEMCY

Tak Nie NieNie Nie

Nie Na własne żądanie,
W  związku z wyborem lub wyznaczeniem na inne 
stanowisko,
W związku ze stanem zdrowia, który nie pozwala na 
kontynuację sprawowania funkcji; lub jeżeli 
wielokrotnie otrzymał negatywną opinię w zakresie 
wykonywanych zadań; został skazany prawomocnie; 
lub na mocy decyzji komisji dyscyplinarnej sądu.

NieTak – parlament, 
na wniosek 
Ministra 
Sprawiedliwości 
lub sądu

Nie

Nie Na wniosek Izby Reprezentantów, przyjęty 
większością 2/3 głosów wszystkich członków Izby, 
wzywający do takiego odwołania ze względu na 
dowiedzioną niezdolność wykonywania funkcji 
urzędowych.

Do 65. roku życiaTak Nie

Federalny Trybunał Konstytucyjny 
może na wniosek parlamentu 
większością 2/3 głosów zarządzić 
przeniesienie sędziego na inny 
urząd lub w stan spoczynku, jeżeli 
sędzia ten w czasie urzędowania 
lub też poza nim narusza zasady 
Ustawy Zasadniczej lub porządek 
ustrojowy jednego z krajów 
związkowych (w przypadku 
wykroczenia umyślnego może być 
orzeczone zwolnienie) -
art 98 ust 2 UZ.

Sędziowie zawodowi powołani planowo i na stałe 
mogą być wbrew swojej woli zwolnieni przed 
upływem kadencji, na stałe lub czasowo pozbawieni 
swego urzędu, przeniesieni w inne miejsce lub w stan 
spoczynku tylko na mocy orzeczenia sądowego i tylko 
z powodów przewidzianych w ustawie oraz
z zachowaniem form ustawowych.

Ustawodawstwo może określić granicę wieku, po 
osiągnięciu której sędziowie mianowani dożywotnio 
przechodzą w stan spoczynku.

W przypadku zmiany ustroju sądów lub zmiany granic 
okręgów sądowych sędziowie mogą być przenoszeni 
do innych sądów lub zwalniani pod warunkiem 
zachowania pełnego uposażenia.

NieNie Prezydent Federalny 

na wniosek 

Trybunału poparty 

większością, 2/3 

członków 

parlamentu może 

przenieść sędziego

w stan spoczynku

w przypadku trwałej 

niezdolności do 

pełnienia 

obowiązków lub 

zwolnić sędziego

w razie 

prawomocnego 

skazania za czyn 

popełniony z niskich 

pobudek, skazania na 

karę pozbawienia 

wolności powyżej

6 miesięcy czy 

poważnego, 

zawinionego 

naruszenia 

obowiązków.

Sędzia przestaje pełnić swoją 
funkcję po prawomocnym wyroku 
sądu dyscyplinarnego o złożeniu 
sędziego z urzędu oraz 
prawomocnym orzeczeniu przez 
sąd środka karnego w postaci 
pozbawienia praw publicznych lub 
zakazu zajmowania stanowiska 
sędziego. 

Sędzia odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia 
służbowe (dyscyplinarne), w tym za:
oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa,
działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub 
istotnie utrudnić funkcjonowanie organu wymiaru 
sprawiedliwości,
działania kwestionujące istnienie stosunku 
służbowego sędziego, skuteczność powołania 
sędziego, lub umocowanie konstytucyjnego organu 
Rzeczypospolitej Polskiej,
działalność publiczną niedającą się pogodzić
z zasadami niezależności sądów i niezawisłości 
sędziów,
uchybienie godności urzędu.

Sędzia odpowiada dyscyplinarnie także za swoje 
postępowanie przed objęciem stanowiska, jeżeli przez 
nie uchybił obowiązkowi piastowanego wówczas 
urzędu państwowego lub okazał się niegodnym 
urzędu sędziego.

Nie, sędzia przechodzi

w stan spoczynku

w momencie osiągnięcia

65. roku życia. Może on jednak 

zgłosić chęć dalszego 

pełnienia funkcji. O pozostaniu 

sędziego na swojej funkcji 

decyduje Krajowa Rada 

Sądownictwa. (art. 69 Prawo

o ustroju sądów 

powszechnych).

Sędzia może też przejść w stan 

spoczynku na własny wniosek 

lub wniosek kolegium sądu,  

jeżeli z powodu choroby został 

uznany za trwale niezdolnego 

do pełnienia obowiązkow 

sedziego. (art. 70 Prawo

o ustroju sądów 

powszechnych).

Sędzia może być również 

przeniesiony w stan 

spoczynku, na wniosek 

Ministra Sprawiedliwości,

w razie zmiany ustroju sądów 

lub zmiany granic okręgów 

sądowych, jeżeli nie został 

przeniesiony do innego sądu. 

(art. 71 Prawo o ustroju sądów 

powszechnych).

O przeniesieniu sędziego

w stan spoczynku z innego 

powodu niż wiek decyduje 

Krajowa Rada Sądownictwa. 

Nie Sędzia może zrzec 
się swojego 
urzędu,
Stosunek 
służbowy wygasa 
również
w przypadku 
utraty polskiego 
obywatelstwa

POLSKA

38



Koniec kariery sędziego

MOŻLIWE ODWOŁANIE

PRZEZ SĄD
PRZEZ ORGAN,

KTÓRY GO
POWOŁAŁ

INACZEJ PRZESŁANKI ODWOŁANIA

FUNKCJA
DOŻYWOTNIA

SĘDZIA
NIEUSUWALNY

RPA

Tak Przeniesienie, zawieszenie, przeniesienie w stan 
spoczynku (70 lat) lub odwołanie sędziego może się 
odbyć tylko w przypadkach określonych przepisami.

Do 70. roku życiaPostępowanie 
dyscyplianarne 
należy do 
kompetencji 
Conselho 
Superior da 
Magistratura.

Nie

Nie JSC uznaje sędziego za niezdolnego do czynności, 
wysoce niekompetentnego albo winnego „rażącego 
przewinienia” albo po przyjęciu przez Zgromadzenie 
narodowe (obie izby parlamentu) rezolucji
o odwołaniu większością 2/3.

NiePrzez Prezydenta Nie

PORTUGALIA

SŁOWENIA

RUMUNIA

SŁOWACJA

Tak Rezygnacja,
Przejście na emeryturę,
Przeniesienie na inny urząd,
Niezdolność wykonywania zawodu,
W drodze sankcji dyscyplinarnej,
Prawomocne skazanie za popełnienie przestępstwa,
Nawiązanie współpracy ze służbami specjalnymi

Nie, do 65. roku życiaTak, odwołania
z urzędu 
dokonuje 
Prezydent na 
wniosek 
Najwyższej Rady 
Sądowniczej.

W pierwszym 
roku 
urzędowania, 
sędzia może 
zostać odwołany 
przez Najwyższą 
Radę Sądowniczą.

Tak Prawomocne skazanie za umyślne przestępstwo,
Jeżeli został prawomocnie skazany za przestępstwo,
a sąd nie orzekł w jego sprawie o zawieszeniu kary 
pozbawienia wolności,
Decyzją komisji dyscyplinarnej za czyn niezgodny
z pełnieniem funkcji sędziego,
Jeżeli jego wybór do Rady Narodowej Republiki 
Słowackiej wygasł,
Jeśli stan zdrowia nie pozwala mu prawidłowo 
wykonywać obowiązków sądowych przez co najmniej 
rok,
Osiągnął wiek 65 lat.

Nie, do 65. roku życiaTak Zwolnienie ze 

stanowiska, 

Rezygnacja z urzędu, 

Pozbawienie 

zdolności do 

czynności prawnych 

lub ograniczenie 

zdolności do 

czynności prawnych, 

Utrata obywatelstwa 

Republiki Słowackiej, 

Zmiana stałego 

pobytu poza 

terytorium Republiki 

Słowackiej,

Nieusunięcie 

przyczyn 

niezgodności

z pełnieniem funkcji 

sędziego,

Niezłożenie obietnicy 

lub złożenie 

kwalifikowanej 

obietnicy, 

Śmierć

Nie Utrata obywatelstwa Słowenii,
Utrata zdolności do wykonywania zawodu,
Rezygnacja,
Likwidacja sądu, w którym sprawował urząd,
Przyjęcie stanowiska (urzędu), którego nie da się 
pogodzić z godnością zawodu sędziego,
Negatywna ocena zawodowa 

Sędziowie przechodzą 
na emeryturę zgodnie
z ogólnymi przepisami
w Słowenii, jednak nie 
później niż w wieku
70 lat. 

Jeśli sędzia 

sprawując swój 

urząd narusza 

konstytucję lub 

poważnie łamie 

ustawy, 

Zgromadzenie 

Państwowe na 

wniosek Rady 

Sądownictwa może 

go z urzędu usunąć.

W przypadku 

umyślnego 

popełnienia 

przestępstwa 

polegającego na 

nadużyciu władzy 

sędziowskiej 

stwierdzonego 

prawomocnym 

orzeczeniem 

sądowym, 

Zgromadzenie 

Państwowe usuwa 

sędziego z urzędu.

Nie
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Koniec kariery sędziego

MOŻLIWE ODWOŁANIE

PRZEZ SĄD
PRZEZ ORGAN,

KTÓRY GO
POWOŁAŁ

INACZEJ PRZESŁANKI ODWOŁANIA

FUNKCJA
DOŻYWOTNIA

SĘDZIA
NIEUSUWALNY

Konstytucja przewiduje,
że w przypadku zwolnienia 
sędziego zawodowego ze
służby przez inny organ władzy 
publicznej niż sąd, ma on prawo 
domagać się rozpatrzenia swojej 
sprawy przez sąd. Odwołanie 
rozpatrywane jest w sądzie
przez sędziów zawodowych. Zatem 
to sąd jest ostateczną instancją 
decydującą o końcu kariery 
sędziego.

Popełnienie przestępstwa,
Rażące lub wielokrotne zaniedbanie swoich 
obowiązków,
Osiągnięcie wieku emerytalnego,
Długotrwała utrata zdolności do pracy

Nie, do 67. roku życiaNie Popełnienie 
przestępstwaSZWECJA

WĘGRY

WIELKA
BRYTANIA

ANGLIA I WALIA

WŁOCHY

USA Nie Sędzia może zostać postawiony w stan oskarżenia
w tym trybie za rażące lub wielokrotne zaniedbanie 
swoich obowiązków, zdrady, przekupstwa lub inne 
poważne przestępstwa i wykroczenia.

Z zasady sędziowie pełnią 

funkcję dożywotnio, chyba że 

zostaną złożeni z urzedu

w procedurze impeachmentu 

albo przejdą w stan spoczynku 

co mogą uczynić po 

osiągnięciu 65. roku życia

i spełniają tzw. "regułę 80"

tj. ich wiek i lata służby jako 

sędzia muszą sumować się do 

80 z tym, że muszą 

przepracować co najmniej 10 

lat. Ponadto sędzia, u którego 

stwierdzono fizyczną lub 

umysłową niepełnosprawność,                

a przepracował co najmniej

5 lat, po odwołaniu z urzędu 

lub przejściu na emeryturę

z powodu niepełnosprawności 

otrzymuje 50% 

wynagrodzenia jeśli przed 

odejściem przepracował mniej 

niż 10 lat albo 100% jeśli 

przepracował więcej niż 10 lat.

Po osiągnięciu tego wieku 

mogą również przyjąć status 

sędziego seniora, który może 

wykonywać obowiązki

w mniejszym wymiarze czasu, 

uzależnionym od jego 

możliwości i potrzeb danego 

sądu.

Nie W drodze 

impeachmentu, 

przez Kongres USA. 

Jeśli po 

przeprowadzonym 

dochodzeniu 

większość członków 

Izby 

Reprezentantów 

opowie się za 

postawieniem 

sędziego w stan 

oskarżenia, sprawa 

przekazywana jest 

do Senatu, który po 

przeprowadzeniu 

formalnego 

procesu, decyduje

o zdjęciu sędziego 

ze stanowiska 

(wymagana jest 

większość 2/3 

głosów w Senacie).

Nie Rezygnacja,
Niezdolność do wykonywania zawodu,
Skazanie prawomocnym wyrokiem,
Wybór na członka parlamentu lub do władz 
samorządu terytorialnego,
Objęcie stanowiska w organach wymiaru 
sprawiedliwości UE,
Osiągniecie wieku emerytalnego,
Sankcja dyscyplinarna,
Niezłożenie lub złożenie nieprawdziwego 
oświadczenia majątkowego,
Negatywny wynik lekarskiego badania zdolności do 
pracy,
Wybór na rektora uczelni wyższej

Nie, do 62. roku życiaTak, Prezydent na 
wniosek Prezesa 
NJO

Nie

Nie Przewinienia dyscplinarne (rażące naruszenie prawa) NieTak, Sędzia Sądu 
Wysokiego i Sądu 
Apelacyjnego 
może zostać 
odwołany przez 
Królową tylko na 
zgodny wniosek 
obu izb 
parlamentu

Długotrwała 
utrata zdolności 
do pracy.

Nie Delikt dyscyplinarny NieTak Nie
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OMÓWIENIEODWOŁANIE SĘDZIÓW

Zgodnie z Prawem o ustroju sądów powszechnych sędziowie nie są mianowani dożywotnio. Z dniem 

ukończenia 65. roku życia sędzia przechodzi w stan spoczynku. Od zasady tej istnieje wyjątek: 
oświadczenie przez sędziego nie później niż na 6 i nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed ukończeniem 

tego wieku, że chce on nadal zajmować swoje stanowisko, oraz przedstawienie stosownego 

zaświadczenia, że na wykonywanie obowiązków pozwala mu stan zdrowia. W przypadku zgody KRS 

sędzia może zajmować swoje stanowisko do ukończenia 70. roku życia.

Rozwiązanie pozwalające na pełnienie funkcji dożywotnio jest spotykane bardzo rzadko. Takie 

regulacje zostały przyjęte tylko w Belgii, Danii i Chorwacji. Określenie wieku, w którym sędzia musi 

przejść w stan spoczynku, sprzyja sprawności orzekania w sądach. Na miejsce sędziów „emerytów” 

powoływane są nowe, młodsze osoby. Zbliżonym rozwiązaniem jest możliwość dania sędziom 
wyboru. Jeśli chcą, mogą po osiągnięciu określonego wieku (z reguły podobnego jak w Polsce, 65 lat) 

przejść w stan spoczynku, natomiast jeśli tego nie uczynią, mogą pełnić swoją funkcję tak naprawdę 

dożywotnio. Takie rozwiązanie funkcjonuje m.in. w USA.

Złożenie sędziego z urzędu jest karą dyscyplinarną, którą stosuje się wobec sędziego, który 

dopuścił się działania lub zaniechania mogącego uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie 

organu wymiaru sprawiedliwości, działania kwestionującego istnienie obowiązku służbowego 

sędziego, skuteczności powołania sędziego lub umocowania konstytucyjnego organu RP albo za 

działalność publiczną niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych, w I instancji w sprawach dyscyplinarnych 

sędziów orzekają sądy dyscyplinarne przy sądach apelacyjnych w składzie trzech sędziów oraz Sąd 

Najwyższy w składzie dwóch sędziów Izby Dyscyplinarnej i jednego ławnika Sądu Najwyższego                

w sprawach przewinień dyscyplinarnych wyczerpujących znamiona umyślnych przestępstw ściganych 

z oskarżenia publicznego lub umyślnych przestępstw skarbowych, lub sprawach, w których Sąd 

Najwyższy zwrócił się z wnioskiem o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej wraz z wytknięciem 

uchybienia, oraz w sprawach, o których mowa w art. 107 § 1 pkt 3.

W II instancji sprawy te należą do właściwości Sądu Najwyższego w składzie dwóch sędziów Izby 

Dyscyplinarnej i jednego ławnika Sądu Najwyższego. Obecnie obowiązujący model odpowiedzialności 

sędziów został wprowadzony w 2017 roku. Główną zmianą było powołanie wtedy Izby Dyscyplinarnej 

przy SN. W 2020 roku w sprawie C-791/19 R Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 

postanowienie, w którym zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania 

przepisów krajowych dotyczących właściwości Izby Dyscyplinarnej SN w sprawach dyscyplinarnych 

sędziów. Jest to środek tymczasowy, mający obowiązywać do czasu wydania przez Trybunał 

ostatecznego orzeczenia w tej sprawie. Trybunał uznał, że z uwagi na okoliczności utworzenia Izby 

Dyscyplinarnej, zakres jej uprawnień, skład oraz udział w jej powołaniu KRS w nowym składzie Izba 

Dyscyplinarna nie może zostać uznana za sąd ani w rozumieniu prawa Unii, ani prawa polskiego.
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Chociaż organizacja wymiaru sprawiedliwości jest kompetencją samych państw członkowskich, to nie 

może ona stać w sprzeczności z zobowiązaniami wynikającymi z prawa Unii.

Pewnego rodzaju modyfikacją tego podejścia jest występująca w Japonii i USA instytucja 

impeachmentu, polegająca na postawieniu sędziego w stan oskarżenia przez parlament kraju i, po 

przeprowadzeniu zgodnego z ustawodawstwem głosowania, odwołaniu sędziego ze sprawowania 

urzędu.

Rozwiązanie zakładające odwołanie sędziego w przypadku popełnienia przez niego umyślnego 

przestępstwa lub rażącego naruszenia obowiązków ma być gwarantem, że osoba odpowiedzialna za 

wymierzanie sprawiedliwości sama jest przykładem odpowiedniego postępowania zgodnego                   

z prawem.

W żadnym z analizowanych krajów nie ma formalnej możliwości uznaniowego odwołania 
sędziego. Organ powołujący sędziów może ich odwołać tylko w ściśle określonych prawem krajowym 

przypadkach. Dotyczą one głównie popełnienia przestępstwa / uchybienia godności urzędu sędziego 

lub obiektywnej niezdolności sędziego do pełnienia urzędu ze względu na stan zdrowia.

Tak skonstruowane regulacje dotyczące zakończenia kariery sędziego są wyrazem ich 
niezawisłości, której gwarancją jest właśnie nieusuwalność z urzędu.
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Mając na uwadze standardy demokratycznego państwa, pewne kwestie dotyczące 
systemu sądownictwa muszą być do siebie zbliżone w każdym państwie. Jednolitość 
rozwiązań odnosi się przede wszystkim do co najmniej dwuinstancyjnego postępowania 
oraz braku możliwości uznaniowego odwołania sędziego, co wynika z niezawisłości 
sędziowskiej.

W bardzo wielu aspektach polskie rozwiązania prawne dotyczące systemu sądownictwa 
są zbieżne z rozwiązaniami w innych państwach. Największą różnicą jest brak udziału 
przedstawicieli władzy sądowniczej w wyborze członków Krajowej Rady Sądownictwa. 
Decyzyjność w tym zakresie została im odebrana na mocy nowelizacji ustawy, która weszła 
w życie w styczniu 2018 roku. Takie rozwiązanie spotkało się z krytyką Komisji Weneckiej, 
która wskazuje, że w państwie prawa większość członków organu o kompetencjach naszej 
KRS powinno być wybieranych przez sędziów.

Jeśli chodzi o regulacje prawne dotyczące mianowania sędziów oraz możliwości ich 
odwołania, przepisy w różnych państwach znacząco się od siebie nie różnią. Warunki, 
które musi spełniać kandydat na sędziego, oraz sytuacje, w których sędzia może być 
pozbawiony swojego stanowiska, są niemal identyczne w każdym kraju, różnią się tak 
naprawdę szczegółami.

ZAKOŃCZENIE
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