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NA PRZYKŁADZIE BADAŃ PRAKTYKI SĄDOWEJ

Streszczenie

Artykuł przedstawia wyniki badań, obejmujących obserwację uczestniczącą ponad
12.000 rozpraw sądowych, pod kątem respektowania zasad uczciwego procesu. Analizo-
wano m.in. takie kwestie, jak sposób potraktowania stron i publiczności przez sędziego
oraz jawność postępowania. Badania, powtórzone w dwóch rocznych cyklach, pokazują
szereg korzystnych zmian, sprowadzających się do bardziej podmiotowego traktowania
obywateli — jak można przypuszczać, zapewne częściowo pod wpływem nieformalnej
presji, jaka wiąże się z obecnością obserwatorów na sali rozpraw. Celem artykułu jest
prezentacja tych danych oraz analiza potencjału nieformalnej kontroli społecznej (któ-
rej przejawem jest obecność publiczności na rozprawie sądowej) dla poprawy jakości
funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Słowa kluczowe: kontrola społeczna, partycypacja, wymiar sprawiedliwości, sprawiedli-
wość proceduralna

Effectiveness of informal social control
Attempted measurement in court practice case studies

Abstract

The paper presents the findings of the participant observation of more than
12,000 court hearings, focused on the respect of the fair trial rule. The analysis covered,
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among all, such aspects as the judge’s approach to the parties and the public, and the
principle of open proceedings. The studies, repeated in two annual cycles, reveal a num-
ber of positive changes which may be more generally described as a more individual
and respectful approach to citizens. It may be assumed that this change has evolved
from an informal pressure exerted by observers present in the court room. The aim of
the paper is to present these findings and to analyze the potential of informal social
control for the improvement of the operation of the Polish judiciary.

Key words: social control, participation, the judiciary, procedural justice

Doświadczenie zaborów, a później kilka dekad komunizmu,
utrwaliły w Polakach postawę nieufności wobec władzy, w tym władzy
sądowniczej2. Po stronie sprawujących władzę zaś, indukowały posta-
wę paternalistyczną wobec obywateli. Proces transformacji obejmował
więc — i wciąż obejmuje — nie tylko przebudowę instytucji, lecz tak-
że przemianę praktyk społecznych zarówno sędziów, jak i stających
w sądzie obywateli. Mimo tych przemian, opinia publiczna nie da-
rzy sądów zaufaniem (por. CBOS 2013; Daniel 2007; Skąpska, Bryda
2013). W tej sytuacji, próbując usprawnić funkcjonowanie sądownic-
twa, przedstawiciele władzy wykonawczej sięgają po rozmaite środki
administracyjne. Podejmowane na drodze administracyjnej reformy
wymiaru sprawiedliwości wywołują jednak nierzadko obawy sędziów
przed naruszaniem ich niezawisłości, a nawet spotykają się z ich ak-
tywnym oporem3.

2 Artykuł powstał w ramach projektu pt. Partycypacja, deliberacja, alienacja — legi-
tymizacja władzy sądowniczej w społeczeństwie obywatelskim, finansowanego przez NCN
(grant nr 2013/09/D/HS6/00937). Dziękuję Bartoszowi Pilitowskiemu za liczne uwagi
oraz możliwość wykorzystania tu wyników wspólnie prowadzonych badań.

3 Wśród najważniejszych przykładów takich działań w ostatnim czasie należy wy-
mienić choćby zapoczątkowaną w roku 2012 przez ministra Jarosława Gowina reor-
ganizację sądów, która miała polegać na przekształceniu kilkudziesięciu najmniejszych
sądów rejonowych w wydziały zamiejscowe większych sądów rejonowych. Celem reorga-
nizacji było wyrównanie obciążenia pracą sędziów w mniejszych i większych miejscowo-
ściach, a więc poprawa efektywności ich pracy. Reorganizacja miała objąć początkowo
ponad 100 sądów w całym kraju; ostatecznie objęła 78. W chwili oddawania niniejszego
artykułu do druku w Sejmie ukończono prace nad ustawą, która prowadzi do przy-
wrócenia większości z przekształconych sądów. Drugi istotny spór dotyczył właściwego
sposobu przenoszenia sędziów na inne miejsce służbowe; przy okazji reorganizacji oka-
zało się, że decyzje o przeniesieniu sędziego podpisywali wiceministrowie, a nie minister
sprawiedliwości. Część z tak przeniesionych sędziów zakwestionowała prawomocność
decyzji i od października 2013 r. do stycznia 2014 r. powstrzymywała się od orzeka-
nia, obawiając się, że ich orzeczenia mogą okazać się nieprawomocne. W odpowiedzi,
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W niniejszym artykule zastanawiam się, w jakim stopniu niefor-
malna kontrola społeczna — jako narzędzie partycypacji obywatelskiej
— może uzupełniać, a w niektórych przypadkach nawet zastępować,
formalne mechanizmy rozliczalności (ang. accountability) władzy są-
downiczej. Najpierw omawiam skrótowo stan badań nad nieformalną
kontrolą społeczną, a także przedstawiam koncepcję „zorganizowanej
nieufności obywatelskiej”. Następnie stawiam tezę, iż w pewnych ob-
szarach kontrola nieformalna może bardziej skutecznie wpływać na
poprawę funkcjonowania tej władzy (a także, co nie bez znaczenia,
na poprawę jej wizerunku w społeczeństwie), niż działania formal-
ne, administracyjne, jednocześnie w pełni respektując niezawisłość tej
władzy. Tezę tę próbuję częściowo uprawdopodobnić w odniesieniu
do kilku aspektów funkcjonowania sądów.

1. Stan badań nad nieformalną kontrolą społeczną

W każdym społeczeństwie na straży ładu stoją zarówno niefor-
malne, jak i formalne mechanizmy kontroli społecznej. Te pierwsze
mogą przyjmować postać zwrócenia uwagi na czyjeś niewłaściwe za-
chowanie, skierowania prośby o jego zaprzestanie bądź indywidual-
nego reagowania na naruszenia norm społecznych. Choć nieformalna
kontrola społeczna może być dla systemu społecznego dysfunkcjo-
nalna (np. gdy stanowi spoiwo nieformalnych układów lub wiąże się
z nieprawomocnym użyciem przemocy) zakładam tu explicite, że ge-
neralnie jest ona nieodzowna dla ładu społecznego.

w styczniu 2014 r. b. minister sprawiedliwości Jarosław Gowin, opublikował w Inter-
necie listę tych sędziów (jako „czarną listę wymiaru sprawiedliwości”), wzywając ich
do zwrotu wynagrodzenia pobieranego w okresie, gdy wstrzymywali się od orzekania.
Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” zareagowało publikacją tej samej listy sę-
dziów, tym razem jednak jako „złotej listy” sędziów, którzy w obliczu presji ze strony
władzy wykonawczej wykazali się odwagą i niezależnością. Spór zakończył wyrok pełne-
go składu Sądu Najwyższego z 28 stycznia 2014 r. (sygn. akt BSA-4110-4/13), w którym
orzeczono, iż wprawdzie sposób przeniesienia był niewłaściwy, a sędziowie mieli prawo
powstrzymać się od orzekania, ale orzeczenie obowiązuje dopiero od daty jego wydania.
Przywołane przykłady to tylko najbardziej wyraziste przykłady konfrontacji władzy wy-
konawczej i sądowniczej, w której stawką jest sposób interpretacji zasady niezawisłości
sędziowskiej.
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Rozmaite procesy społeczne, takie jak zerwanie ciągłości histo-
rycznej, osłabienie więzi sąsiedzkich, prywatyzacja przestrzeni, wzrost
mobilności itp., przyczyniły się do osłabnięcia nieformalnej kontroli
społecznej w Polsce. Może ono wynikać m.in. z obawy przed naru-
szeniem specyficznie pojętej wolności jednostki (niechęć do „wtrą-
cania się”) oraz strachu przed konsekwencjami interwencji. Już po-
bieżny przegląd doniesień medialnych wskazuje, iż przypadek poli-
cjanta zamordowanego w Warszawie przez nastolatka za zwrócenie
mu uwagi nie był odosobniony (por. tytuły: „Zwrócił uwagę i zo-
stał pobity” (Region 2014), „Zwrócił uwagę w autobusie. Rozbili
mu głowę” (Gazeta Wyborcza. Szczecin 2011), „Pobili niosącego po-
moc, bo zwrócił uwagę” (Radio Merkury 2011), „Zwrócił uwagę na
nieprawidłowości i… został skazany” (Gazeta Współczesna 2011)).
Można zakładać, że w jakimś stopniu taki przekaz medialny (i rze-
czywistość, jaką mniej lub bardziej wiernie odzwierciedla) kształtuje
definicje sytuacji przyjmowane przez Polaków, gdy stają się świad-
kami naruszenia norm. Rozpoznane przez psychologów mechani-
zmy kaskad informacyjnych (Bikhchandani, Hirshleifer, Welch 1998)
zwielokrotniają efekt takich doniesień, przyspieszając erozję niefor-
malnej kontroli społecznej. Odwrotny mechanizm opisują krymino-
logowie pod postacią tzw. teorii zbitej szyby (por. Wilson, Kelling
1982). Choć ustalenia zwolenników tej teorii są przedmiotem in-
tensywnej debaty (por. Harcourt 2001), istnieje wiele wskazówek,
iż z pozoru drobne działania będące sygnałem poszanowania norm
(np. usuwanie graffiti czy konsekwentne karanie gapowiczów) mo-
gą przynieść zauważalny spadek poważniejszej przestępczości (zob.
Corman, Mocan 2005; Kelling, Coles 1996). Oznacza to, iż zatrzy-
manie procesu erozji i wzmocnienie nieformalnej kontroli społecznej
także w Polsce mogłoby przyczynić się do stabilizacji porządku spo-
łecznego.

Socjologia powstała jako próba opisu przejścia od niewiel-
kich, tradycyjnych wspólnot do wielkich, nowoczesnych społeczeństw.
W opisie tym kwestia przemiany procesów kontroli społecznej zajmo-
wała poczesne miejsce — wystarczy przypomnieć analizy Emila Dur-
kheima (1999), poświęcone przejściu od prawa punitywnego do resty-
tucyjnego, czy rozważania Maxa Webera (2002: 488–649) nt. racjonali-
zacji prawa na Zachodzie. Istnieją także rodzime badania poświęcone
kontroli społecznej: tu wspomnieć należy choćby o klasycznym stu-
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dium Williama I. Thomasa i Floriana Znanieckiego (1976), którzy
tom V swego dzieła poświęcili Organizacji i dezorganizacji w Amery-
ce, a także o pracach Jerzego Kwaśniewskiego (1988, 1989), Adama
Podgóreckiego (1976) czy Kazimierza W. Frieske i Pawła Poławskiego
(1999). Te nowsze prace zazwyczaj jednak pisane są z perspektywy
polityki socjalnej i koncentrują się na formalnym wymiarze kontroli
społecznej (np. polityka resocjalizacji, pomoc społeczna). Jak dotąd,
brak szerzej zakrojonych prób zdiagnozowania stanu nieformalnej
kontroli społecznej w Polsce (choć nie brak analiz zjawiska blisko
powiązanego, jakim jest anomia społeczna, por. Kubiak, Miszalska
2004; Miszalska 2006; Szafraniec 1986; por. też Kupiec 2007) — bada-
nia takie prowadzi się natomiast od lat na świecie, głównie w obrębie
kryminologii (por. Brewer, Lockhart, Rodgers 1998; Burchfield 2009;
Jiang, Lambert, Wang 2007; Renauer 2007; Silver, Miller 2006). Wiele
prac z tego nurtu dotyczy roli nieformalnej kontroli społecznej w redu-
kowaniu przestępczości nieletnich; nowsze opracowania w tym duchu
(np. Nash, Bowen 1999) nawiązują nierzadko do prac autorów-przed-
stawicieli Szkoły Chicagowskiej. Wśród tych ostatnich wymienić nale-
ży zwłaszcza twórców klasycznej już teorii dezorganizacji społecznej
(Shaw, McKay 1942).

Erozja nieformalnej kontroli społecznej niesie ze sobą szereg
dotkliwych konsekwencji. Gdy w ważnych obszarach życia społeczne-
go mechanizmy kontroli nieformalnej przestają funkcjonować, bądź
funkcjonują w stopniu niewystarczającym, rosną koszty transakcyjne
wszelkich interakcji społecznych — od biznesowych po relacje mię-
dzy władzą a obywatelami. Tylko w niektórych obszarach, lub do-
piero w przypadku poważnych naruszeń normy, mechanizmy nie-
formalne zostają zastąpione przez mechanizmy formalne, zwłasz-
cza zaś przez prawo i nadzór. Tymczasem, kontrolę formalną ła-
twiej jest neutralizować czy obchodzić, niż kontrolę nieformalną:
przykładem takiej sytuacji jest stosowanie antyradarów czy CB ra-
dia przez kierowców w celu uniknięcia sankcji za łamanie przepi-
sów drogowych. W tym kontekście, zaniepokojenie budzi stosunko-
wo nowe zjawisko, jakim jest w Polsce relatywnie duża (na tle euro-
pejskim) skala inwigilacji i nadzoru obywateli, a więc ekspansja for-
malnych mechanizmów kontroli na obszary życia społecznego, któ-
re pozostawały wcześniej poza zasięgiem wzroku państwowego nad-
zorcy.
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2. Demokracja nieufności? Nieformalna kontrola społeczna
jako narzędzie partycypacji obywatelskiej

Rosnącej skali ingerencji państwa oraz podmiotów prywatnych
(np. korporacji) w sferę prywatną towarzyszy rozwój społeczeństwa
obywatelskiego. Choć nie brak diagnoz sugerujących jego upadek
(por. Bellah et al. 2007; Putnam 2008), wielu autorów wskazuje na
rosnące znaczenie partycypacji obywateli w sprawowaniu władzy. Nie
sposób syntetycznie ująć tej obszernej i wielowątkowej tematyki w tym
artykule; spośród wielu koncepcji przywołam koncepcję zorganizowa-
nej nieufności autorstwa Pierre’a Rosanvallona.

Rosanvallon, francuski filozof i politolog, wychodzi od diagno-
zy kryzysu zaufania wobec demokracji przedstawicielskich. Ich coraz
mniejsza responsywność prowadzi często do zniechęcenia obywate-
li, które przejawia się nierzadko w apatii wyborczej i bywa mylnie
interpretowane jako kryzys partycypacji. Tymczasem, zdaniem Rosa-
nvallona, uwagi tych komentatorów uchodzą liczne nowe formy par-
tycypacji (od ruchów społecznych po nowe formy instytucjonalne),
będące oddolną odpowiedzią na wspomniany brak responsywności.
Partycypacja ta ma na ogół charakter protestu, wiąże się z próba-
mi kontrolowania, nadzorowania czy monitorowania władzy przez
mniej lub bardziej zorganizowanych obywateli. Stąd, Rosanvallon
mówi o „demokracji nadzoru” (2006: 240) czy „demokracji odrzu-
cenia” (2008: 15). Przybiera ona trzy postaci: mechanizmów nadzo-
ru, tworzenia niezależnych instytucji oraz władzy odrzucenia (weta).
W przeciwieństwie do wyborów, które są aktem jednorazowym, nad-
zór obywatelski ma charakter ciągły i jest otwarty na zaangażowa-
nie jednostki, a nie tylko organizacji. Znacznie poszerza to możliwo-
ści działania społeczeństwa obywatelskiego, do tej pory sprowadza-
jące się do sporadycznego wyrażania opinii i — w skrajnych przy-
padkach rażących zaniedbań — odwoływania sprawujących władzę
(2006: 240). Stąd, konkluduje Rosanvallon, „dominującą formą in-
terwencji politycznej w społeczeństwie współczesnym stało się weto”
(2006: 243). Funkcjonalizacja partycypacji, włączanie obywateli i sto-
warzyszeń w procesy decyzyjne, delegowanie decyzji, partnerstwo pu-
bliczno-prywatne itp. — zdaniem francuskiego badacza, wszystkie one
są przejawami procesu, którego uwieńczeniem jest rekonceptualiza-
cja samej polityki jako „stałej działalności społeczeństwa skierowa-
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nej na siebie samo, a nie tylko jako serii epizodycznych interwencji”
(2006: 250).

Przyjęcie takiej wizji kontroli politycznej wiąże się z silniejszym
zaakcentowaniem znaczenia subiektywnych percepcji, społecznych
definicji sytuacji, a nie gwarancji formalnych. Innymi słowy, optyka
obywatela to optyka „sprawiedliwości proceduralnej”. Począwszy od
lat 70. XX wieku psychologia społeczna wypracowała rozległą wiedzę
na temat tego, co ludzie uznają za sprawiedliwe. Badacze ustalili, że
ważniejsze od zadowolenia z rezultatów procesów decyzyjnych (a więc
— z samej decyzji) jest ocena sposobu, w jaki władza jest sprawowana
(procedury) (por. Thibaut, Walker 1975; Tyler 1984; 1990; 2010). Wy-
musza to koncentrację na subiektywnych odczuciach obywateli i otwie-
ra pole do wykorzystania praktyk nieformalnych (bądź ich częściowej
instytucjonalizacji) jako narzędzia budowania prawomocności insty-
tucji.

W literaturze przedmiotu brak zgody co do tego, czy partycy-
pacyjne i deliberacyjne modele zarządzania publicznego są bardziej
efektywne niż model tradycyjny, odgórny (zob. Matczak 2011). Przyj-
muje się często, że partycypacja jest wartością samą w sobie i warto
o nią zabiegać nawet wtedy, gdy wiąże się z większymi kosztami po-
dejmowania decyzji. Oczywiście, w wielu kwestiach (zwłaszcza tam,
gdzie mamy do czynienia z konfliktem równorzędnych lub trudno
mierzalnych dóbr) trudno o pomiar efektywności procesu decyzyj-
nego; będzie ona zależała od przyjętych kryteriów oceny. Niemniej,
poniżej przedstawię pewne przesłanki, wskazujące na to, że party-
cypacja (i wykorzystanie potencjału nieformalnej kontroli społecznej)
nawet w krótkim okresie może przynosić pewne pozytywne przemiany
w zakresie sposobu sprawowania władzy — w tym przypadku, władzy
sądowniczej.

3. Skuteczność nieformalnej kontroli obywatelskiej
na przykładzie monitoringu pracy wymiaru sprawiedliwości

Tezę o niewykorzystanym potencjale nieformalnej kontroli oby-
watelskiej w obszarze wymiaru sprawiedliwości postaram się zwery-
fikować przy pomocy wyników badań, prowadzonych w latach 2011–
–2013, poświęconych sprawiedliwości proceduralnej postępowań są-
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dowych w Polsce. Badania te realizowała Fundacja Court Watch Pol-
ska przy pomocy 810 odpowiednio przeszkolonych obserwatorów-wo-
lontariuszy. Mieli oni za zadanie obserwację posiedzeń sądowych przy
użyciu prostego formularza obserwacji. Zawierał on kilkanaście pytań,
w tym takie, które sprawdzały przestrzeganie wybranych wymogów
sprawiedliwości proceduralnej.

Zgodnie z modelem sprawiedliwości proceduralnej Toma R. Ty-
lera (Tyler 1984; 1990; 2006a; 2006b; 2010; zob. też Blader, Tyler
2003; Jackson et al. 2012), obejmuje ona cztery kluczowe aspekty:
głos (voice), szacunek (respect), bezstronność (neutrality) i zaufanie
(trust). Tyler zakłada i dowodzi, że w ocenie władzy ludzie kierują
się w pierwszym rzędzie nie tym, czy dana decyzja jest dla nich ko-
rzystna, lecz tym, w jaki sposób została podjęta: czy stworzono im
możliwość przedstawienia swojego stanowiska? czy decydent okazy-
wał im szacunek należny każdemu człowiekowi? czy stwarzał wrażenie
bezstronnego? czy zdawał się godzien zaufania? W badaniu zopera-
cjonalizowano trzy spośród tych aspektów, pytając m.in. o to, sędzia
dawał równe warunki przedstawienia swojego stanowiska obu stronom
i traktował obie strony tak samo (głos, bezstronność)? Czy — w przy-
padku opóźnienia posiedzenia — poinformował o jego przyczynie lub
przeprosił za konieczność oczekiwania (szacunek)? Czy prokurator
lub pełnomocnik którejś strony był obecny na sali rozpraw przed roz-
poczęciem rozprawy, po jej zakończeniu lub w czasie przerwy? (a więc
miał uprzywilejowany dostęp do sali rozpraw) (bezstronność). Opera-
cjonalizacja czwartego elementu (zaufanie) jest bardziej złożona i nie
została tutaj ujęta (więcej danych znaleźć można w raporcie z badań,
por. Pilitowski, Burdziej 2013).

Należy także podkreślić, że w badaniach Tylera i innych pytano
zasadniczo o odczucia stron czy osób bezpośrednio zainteresowanych
rozstrzygnięciem. W relacjonowanych tu badaniach własnych pytano
o wrażenia bezstronnych obserwatorów, nie mających interesu w uzy-
skaniu korzystnego rozstrzygnięcia (a także, generalnie, nie posiada-
jących dostatecznej znajomości sprawy, by zawsze móc wyrobić sobie
zdanie o sprawiedliwości orzeczenia). Niemniej, podobna metodolo-
gia bywa stosowana w badaniach nad sprawiedliwością proceduralną:
przykładowo Jonathan-Zamir, Mastrofski i Moyal (2013) metodą jaw-
nej obserwacji uczestniczącej dokonywali oceny interakcji policjantów
z obywatelami.



Efektywność nieformalnej kontroli społecznej 125

Łącznie, w cyklu 2011–2012 przeprowadzono 5124 obserwacji
rozpraw i posiedzeń sądowych, zaś w cyklu 2012–2013 — 6938 obser-
wacji. Do porównań wybrano te 17 sądów, w których natężenie obser-
wacji było największe w dwóch kolejnych cyklach badań: 2011–2012
i 2012–2013. Jako kryterium przyjęto minimum 10 obserwacji rozpraw
od co najmniej trzech różnych obserwatorów w każdym roku obserwa-
cji; w większości przypadków liczby te były znacznie większe. Łącznie,
uwzględniono 2744 obserwacje z roku 2012 i 4427 obserwacji z ro-
ku 2013. Formuła badania, zakładająca swobodny dobór obserwowa-
nych posiedzeń przez samych ankieterów, a także objęcie obserwacją
prawie jednej trzeciej spośród ponad 300 sądów na terenie całego kra-
ju, choć zasadna z punktu widzenia postawionych celów interwencyj-
nych, wiązała się z trudnościami metodologicznymi. W szczególności,
ustalenie poziomu istotności próby okazało się trudne. Próbując osza-
cować poziom istotności należy pamiętać, by pod uwagę brać nie dane
nt. wpływu spraw do sądu ogółem, ale dane nt. wpływu (bądź lepiej —
załatwień) tylko niektórych kategorii spraw, mianowicie tych, w któ-
rych przypadku obserwatorzy mieli szansę uczestnictwa w posiedzeniu.
Eliminuje to, na przykład, wszystkie sprawy rejestrowe. Dodatkowo,
ponad 2/3 wszystkich obserwacji (dla wszystkich trzech zakończonych
cykli obserwacji w całym kraju, a nie tylko dla spraw uwzględnionych
w zamieszczonych poniżej porównaniach) stanowiły sprawy karne z re-
pertorium K oraz cywilne z repertoriów C i Ns. Niestety, jedynie część
z 17 sądów uwzględnionych w porównaniu odpowiedziała na wnio-
sek o udostępnienie informacji publicznej i przesłała dane nt. wpływu
spraw w latach 2011–2013 według działów prawa. Także tam, gdzie da-
ne udostępniono, obliczenie takie okazało się trudne. Przykładowo,
Sąd Rejonowy w Olsztynie załatwił odpowiednio 3777 spraw karnych
z repertorium K w roku 2012 i 3346 w roku 2013; 4485 spraw cywilnych
z repertorium C w roku 2012 i 5806 w roku 2013, oraz 2492 spraw cywil-
nych z repertorium Ns w roku 2012 i 2728 w roku 2013. Choć cykl ba-
dań pokrywał się z rokiem akademickim, a nie kalendarzowym, można
przyjąć, że wpływ spraw liczony w roku akademickim byłby porówny-
walny z wpływem liczonym dla roku kalendarzowego. Łącznie, wpływ
spraw z trzech wymienionych repertoriów wyniósł 12 766 w roku 2012
i 13 893 w roku 2013. Jeśli chodzi o liczbę obserwacji posiedzeń, w roku
(kalendarzowym — stąd różnice w stosunku do danych zaprezento-
wanych na wykresach) 2012 zaobserwowano odpowiednio: 231 spraw
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z rep. C, 379 spraw z rep. K oraz 164 sprawy z rep. Ns (łącznie: 774), zaś
w roku 2013 — 692 spraw z rep. C, 616 spraw z rep. K oraz 313 sprawy
z rep. Ns (łącznie: 1621 spraw). Oczywiście, analizowane tu wielkości
nie są do końca porównywalne, gdyż sądy dysponują danymi jedynie nt.
wpływu i załatwień spraw, nie udostępniają jednak informacji nt. liczby
posiedzeń ogółem — tymczasem, to właśnie pojedyncze posiedzenia
były przedmiotem obserwacji. Rzecz jasna, liczba posiedzeń będzie
większa niż liczba załatwionych spraw — stąd trudności w wyliczeniu
poziomu istotności. Z drugiej strony, liczebność obserwacji w kilku są-
dach była tak znaczna, że trudno byłoby o przeprowadzenie badań na
dużo większych próbach. Podsumowując, można przyjąć, że ustalone
trendy są istotne statystycznie dla kilku sądów o największej liczbie
obserwacji; by sprostać wymogom metodologii badań społecznych,
dalsze badania będą musiały jednak ograniczać się do jednego bądź
kilku sądów, a dodatkowo, tylko do pewnego typu spraw, np. karnych.

Poniżej omawiam wyniki badań w odniesieniu do trzech głów-
nych elementów sprawiedliwości proceduralnej w świetle przywołanej
koncepcji Toma R. Tylera, tj. głosu, szacunku i bezstronności. Należy
tu wyraźnie zaznaczyć, że ramę koncepcyjną pracy (perspektywę spra-
wiedliwości proceduralnej) przyjęto dopiero po zakończeniu procesu
badawczego. Post factum, porównując założenia tej koncepcji z za-
łożeniami wyjściowymi badania zauważono znaczną zbieżność; taka
kolejność niosła jednak za sobą szereg konsekwencji, głównie, nie-
stety, negatywnych. Oznaczała m.in., że nie ujęto pewnych aspektów
uznawanych za istotne elementy sprawiedliwości proceduralnej, a in-
ne potraktowano tylko cząstkowo. Także przyjęcie metody obserwa-
cji uczestniczącej wynikało głównie z ograniczeń finansowych (ocze-
kiwanego stosowanego i wymiernego, w tym edukacyjnego, efektu
podjętych działań badawczych, zamiast efektów czysto poznawczych).
Dlatego, konieczne są dalsze badania nad sprawiedliwością proce-
duralną w funkcjonowaniu polskich sądów explicite nawiązujące do
powszechnie przyjętych wskaźników i metod, w tym metody wywiadu
ze stronami postępowań.

G ł o s

Pytanie kwestionariuszowe, mające zweryfikować obecność tego
kluczowego elementu sprawiedliwości proceduralnej, brzmiało nastę-
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pująco: Czy sędzia dawał równe warunki przedstawienia swojego sta-
nowiska obu stronom, traktował obie strony tak samo? (Jeśli nie, opisz
sytuację). Na tak postawione pytanie, na łączną liczbę ponad 12.000 ob-
serwacji rozpraw w ciągu pierwszych trzech cykli badań, obserwato-
rzy zgłosili zastrzeżenia do równego traktowania stron przez sędzie-
go i udzielenia im możliwości wypowiedzi zaledwie w kilkudziesięciu
przypadkach. Dlatego, danych tych nie przedstawiono w tabeli. Wy-
niki zdają się sugerować, że pod tym względem sytuacja jest w pol-
skich sądach zadowalająca: tylko nieznaczna mniejszość sędziów nie
zapewniała obu stronom możliwości przedstawienia własnego stano-
wiska. Trzeba jednak podkreślić, że mowa tu raczej o „obiektywnej”
sprawiedliwości proceduralnej; subiektywne oceny samych stron mo-
głyby znacznie od nich odbiegać. Aby to sprawdzić, to samo pytanie
należałoby zadać stronom.

S z a c u n e k

Kwestię szacunku okazywanego uczestnikom postępowania przez
sędziego operacjonalizowano w badaniach na kilka sposobów. Zasad-
nicze pytanie dotyczyło wprost tego, Czy zdarzyło się, że sędzia zwrócił
się do kogoś na sali w sposób niekulturalny lub agresywny? W skali
całego kraju, w obu cyklach badań odpowiedzi twierdzących na to
pytanie obserwatorzy udzielali w przypadku 3% obserwowanych roz-
praw. Porównanie wyników dla tych 17 sądów, dla których w obu
cyklach uzyskano odpowiednią liczbę obserwacji, prowadzi jednak do
niejednoznacznych wniosków (por. Tabela 1).

Jak widać, obecność obserwatorów na sali rozpraw nie miała wy-
raźnego, pozytywnego wpływu na sposób potraktowania stron. Nawet
w tych sądach, w których obecność obserwatorów była szczególnie
intensywna, jak w Sądzie Rejonowym w Olsztynie (w roku 2012 —
876 obserwacji, w roku 2013 — 1848) zdarzało się, iż przypadków
niekulturalnego traktowania stron przybywało.

Problem szacunku operacjonalizowano także w sposób pozosta-
wiający mniej miejsca na subiektywne oceny obserwatora — poprzez
sprawdzenie, jak sędziowie podchodzą do kwestii opóźnień rozpraw.
Z badań wynika, iż rokrocznie około połowy rozpraw i posiedzeń
w polskich sądach jest opóźniona (46% w cyklu badań 2011–2012
i 55% w cyklu 2012–2013; por. Pilitowski, Burdziej 2013: 46). Zapy-
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Tabela 1. Czy sędzia zwrócił się do kogoś w sposób niekulturalny lub agresywny? (wg
największej poprawy)

Sąd

%
odpowiedzi

TAK
w cyklu

2011–2012

%
odpowiedzi

TAK
w cyklu

2012–2013

Zmiana

Warszawa — SO 14% (N = 35) 5% (N = 85) −10pp
Kraków — SO 7% (N = 207) 2% (N = 306) −5pp
Szczecin Centrum — SR 6% (N = 114) 3% (N = 73) −3pp
Toruń — SR 3% (N = 306) 2% (N = 356) −1pp
Kraków Krowodrza — SR 2% (N = 241) 1% (N = 400) −1pp
Szczecin Prawobrzeże i Zachód — SR 0% (N = 16) 0% (N = 10) 0pp
Warszawa — Apelacyjny 0% (N = 13) 0% (N = 20) 0pp
Toruń — SO 1% (N = 99) 2% (N = 45) +1pp
Kraków Śródmieście — SR 1% (N = 158) 2% (N = 188) +1pp
Olsztyn — SR 0% (N = 844) 1% (N = 1615) +1pp
Gdynia — SR 2% (N = 60) 4% (N = 55) +2pp
Kraków Nowa Huta — SR 1% (N = 112) 3% (N = 248) +2pp
Opole — SO 0% (N = 55) 2% (N = 44) +2pp
Szczecin — SO 7% (N = 58) 12% (N = 17) +5pp
Opole — SR 0% (N = 23) 5% (N = 21) +5pp
Kraków Podgórze — SR 2% (N = 126) 8% (N = 155) +6pp
Olsztyn — SO 0% (N = 124) 8% (N = 317) +8pp

Źródło: Pilitowski, Burdziej (2013: 73). SO = Sąd Okręgowy; SR = Sąd Rejonowy.

taliśmy, czy — w przypadku tych rozpraw, które zaczynają się z opóź-
nieniem — sędziowie w jakikolwiek sposób informowali uczestników
rozprawy o przyczynie opóźnienia lub za nie przepraszali. Założyli-
śmy, że przekazanie takiej informacji lub przeprosin będzie odebrane
przez strony jako oznaka poszanowania ze strony sądu, dostrzeżenia
uciążliwości, jaka dla wielu osób wynika z konieczności poświęcenia
dodatkowego czasu na obecność w sądzie. Przekazanie takiej infor-
macji może mieć także duże znaczenie dla wizerunku sądu. Gdy brak
informacji o przyczynie opóźnienia, uczestnicy postępowania mają
tendencję do obarczania sądu lub sędziego za jego powstanie; tym-
czasem, przyczyny opóźnienia mogą być zupełnie niezależne od sądu.
Wyniki porównania pokazuje tabela nr 2.

W 11 na 17 analizowanych sądów widać znaczącą poprawę w za-
kresie informowania o przyczynach opóźnień. Być może, wyraźna
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Tabela 2. Jeśli rozpoczęcie posiedzenia było niepunktualnie, czy sędzia wyjaśnił
opóźnienie lub za nie przeprosił? (wg największej poprawy w punktach proc.)

Sąd

% pozytyw-
nych

odpowiedzi
w cyklu

2011–2012

% pozytyw-
nych

odpowiedzi
w cyklu

2012–2013

Zmiana

Olsztyn — SO 4% (N = 124) 31% (N = 317) +26pp
Szczecin — SO 22% (N = 58) 43% (N = 17) +21pp
Olsztyn — SR 15% (N = 844) 32% (N = 1615) +17pp
Warszawa — Apelacyjny 10% (N = 13) 27% (N = 20) +17pp
Opole — SO 27% (N = 55) 41% (N = 44) +14pp
Kraków — SO 13% (N = 207) 25% (N = 306) +13pp
Kraków Krowodrza — SR 13% (N = 241) 25% (N = 400) +12pp
Kraków Podgórze — SR 10% (N = 126) 20% (N = 155) +10pp
Kraków Śródmieście — SR 7% (N = 158) 17% (N = 188) +9pp
Kraków Nowa Huta — SR 6% (N = 112) 13% (N = 248) +8pp
Warszawa — SO 24% (N = 35) 30% (N = 85) +7pp
Toruń — SR 26% (N = 306) 21% (N = 356) −6pp
Opole — SR 17% (N = 23) 0% (N = 21) −17pp
Toruń — SO 25% (N =],99) 6% (N = 45) −18pp
Szczecin Centrum — SR 35% (N = 114) 15% (N = 73) −20pp
Szczecin Prawobrzeże i Zachód — SR 33% (N = 16) 0% (N = 10) −33pp
Gdynia — SR 69% (N = 60) 15% (N = 55) −54pp

Źródło: Pilitowski, Burdziej (2013: 65).

zmiana w tym zakresie wynika z tego, iż w licznych komunikatach
prasowych, a także bezpośrednich spotkaniach z prezesami sądów
i sędziami, przedstawiciele Fundacji wprost formułowali rekomenda-
cję, by w przypadku opóźnienia rozprawy czy posiedzenia informować
strony o jego przyczynie, bądź przepraszać za jego powstanie. Kwe-
stia ta jest o wiele mniej drażliwa niż sposób traktowania stron przez
sędziów; pytanie o zachowanie sędziego na sali rozpraw nierzadko
budziło sprzeciw ze strony sędziów lub obawy o ingerencję w sferę
niezawisłości.

B e z s t r o n n o ś ć

W przytoczonych powyżej badaniach amerykańskich, responden-
tów pytano wprost o to, czy mieli poczucie, że „wszystkie strony miały
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Tabela 3. Czy prokurator lub pełnomocnik którejś strony był obecny na sali rozpraw
przed rozpoczęciem rozprawy, po jej zakończeniu lub w czasie przerwy?

(tylko wydziały karne, wg największej poprawy w punktach proc.)

Sąd

% pozytyw-
nych

odpowiedzi
w cyklu

2011–2012

% pozytyw-
nych

odpowiedzi
w cyklu

2012–2013

Zmiana

Warszawa — Apelacyjny 80% (N = 13) 0% (N = 20) −80pp
Toruń — SR 36% (N = 306) 7% (N = 356) −28pp
Kraków Nowa Huta — SR 37% (N = 112) 14% (N = 248) −22pp
Warszawa — SO 43% (N = 35) 23% (N = 85) −21pp
Szczecin Prawobrzeże i Zachód — SR 20% (N = 16) 0% (N = 10) −20pp
Olsztyn — SO 25% (N = 124) 5% (N = 317) −20pp
Olsztyn — SR 23% (N = 844) 10% (N = 1615) −13pp
Toruń — SO 18% (N = 99) 8% (N = 45) −10pp
Kraków — SO 16% (N = 207) 11% (N = 306) −5pp
Kraków Śródmieście — SR 22% (N = 158) 19% (N = 188) −4pp
Kraków Krowodrza — SR 11% (N = 241) 10% (N = 400) −1pp
Szczecin Centrum — SR 13% (N = 114) 13% (N = 73) −1pp
Szczecin — SO 15% (N = 58) 14% (N = 17) −1pp
Opole — SR 0% (N = 23) 0% (N = 21) +0pp
Kraków Podgórze — SR 17% (N = 126) 17% (N = 155) +1pp
Opole — SO 4% (N = 55) 12% (N = 44) +8pp
Gdynia — SR 5% (N = 60) 19% (N = 55) +14pp

Źródło: Pilitowski, Burdziej (2013: 51).

uczciwą szansę przedstawienia faktów sądowi”. W relacjonowanych
tu badaniach pytano: Czy sędzia dawał równe warunki przedstawie-
nia swojego stanowiska obu stronom, traktował obie strony tak samo?
W cyklu badań 2012–2013 odpowiedzi przeczących udzielano w przy-
padku 2% obserwowanych posiedzeń; mała liczba takich obserwacji
uniemożliwia analizę trendów w podziale na poszczególne sądy. Nie
mając dostępu do opinii samych stron, szukano jednak równie intersu-
biektywnych wskaźników ewentualnej stronniczości czy bezstronności
sędziego. Jako taki wskaźnik przyjęto obecność prokuratora lub peł-
nomocników jednej ze stron na sali rozpraw poza czasem trwania
rozprawy (przed jej rozpoczęciem, w trakcie przerwy lub po zakoń-
czeniu rozprawy). Sytuacje takie zdarzają się zwłaszcza na wydziałach
karnych i na ogół dotyczą prokuratorów. Sędziowie często zezwala-
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ją prokuratorom na wcześniejsze wejście do sali, gdyż na ogół nie
mają oni pomieszczenia w sądzie, gdzie mogliby przygotować się do
rozprawy, zostawić akta itp. Niemniej, dla osób oczekujących na roz-
prawę na korytarzu, wcześniejsze wejście oskarżyciela publicznego na
salę rozpraw pod nieobecność pozostałych uczestników może rodzić
podejrzenie, iż za zamkniętymi drzwiami niejawnie dochodzi do wy-
miany informacji lub zapadają ważne ustalenia. Dlatego, sytuację taką
traktujemy jako jeden (choć nie jedyny i być może nie najważniejszy)
miernik bezstronności sędziego. Wyniki porównania pokazuje tabela
nr 3.

Poprawę, tj. zmniejszenie odsetka rozpraw, w przypadku których
możemy mówić o uprzywilejowanym dostępie prokuratora do sędzie-
go, można zaobserwować w przypadku 13 na 17 sądów uwzględnionych
w porównaniu. Tak wyraźna poprawa może wynikać stąd, iż podob-
nie jak w odniesieniu do wyjaśniania przyczyn opóźnień, badacze przy
wielu okazjach rekomendowali sędziom i prokuratorom zaprzesta-
nie tej praktyki lub wprowadzenie zasady, by w podobnym przypadku
pozostawiać drzwi do sali otwartymi.

4. Omówienie wyników

Z badań przeprowadzonych przez CBOS i opublikowanych
w styczniu 2013 roku wynika, że 48% spośród tych Polaków, któ-
rzy w ostatnim czasie mieli jakąś styczność z sądem, ocenia jego
działalność raczej źle lub zdecydowanie źle. Wśród przyczyn takiej
oceny, jedynie 14% respondentów wskazało na swoje niezadowole-
nie z wyroku. Jako bardziej istotne przyczyny niezadowolenia wy-
mieniano m.in. przekonanie o stronniczości sędziego, brak możli-
wości obrony oraz złe traktowanie (CBOS 2013). W sposób oczy-
wisty kwestie te korespondują z kluczowymi elementami koncep-
cji sprawiedliwości proceduralnej: bezstronnością, głosem oraz sza-
cunkiem. Co ważne z punktu widzenia niniejszego artykułu, kwe-
stie te — jako domenę subiektywnych ocen obywateli — trud-
no egzekwować przy pomocy odgórnych środków administracyj-
nych. Mało docenianą alternatywą pozostaje nieformalna kontro-
la społeczna, w tym — zwiększenie udziału obywateli w sprawo-
waniu wymiaru sprawiedliwości (np. poprzez pełnienie funkcji ław-
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Tabela 4. 4

Główne przyczyny niezadowolenia z pracy sądów wg badań CBOS

Przyczyny niezadowolenia z działalności sądu N = 193

Przewlekłość postępowania, opieszałość sądu 51%
Niesatysfakcjonująca decyzja sądu, wydanie niesprawiedliwego wyroku 14%
Brak obiektywizmu sędziego, stronniczość 10%
Niedostateczne rozpoznanie sprawy, wydawanie wyroków na podstawie

niewystarczającego materiału dowodowego, pośpiech, brak możliwości
obrony 10%

Niekompetencja sędziów 9%
Zbyt skomplikowane procedury, biurokracja, zła organizacja pracy 8%
Złe traktowanie obywateli, lekceważenie, nadużywanie władzy 5%
Nieskuteczność podjętych działań 4%
Podejrzenie korupcji 4%
Zbyt wysokie koszty postępowania 4%
Niesatysfakcjonujące zaangażowanie sądu w sprawę 1%
Niestosowanie procedur przez sędziów 1%
Ogólny brak zadowolenia z działalności sądu — bez podania konkretnych

przyczyn 1%
Inne kwestie 4%
Trudno powiedzieć 2%
Odmowa odpowiedzi 4%

Źródło: CBOS (2013: 8).

nika) oraz obserwowanie jego funkcjonowania (np. jako publicz-
ność)4.

Niewykluczone, że podobne efekty, jakich wystąpienie próbowa-
no udokumentować powyżej, można by osiągnąć za pomocą stosow-
nego rozporządzenia ministra sprawiedliwości, które wskazywałoby
sędziom określony sposób postępowania. Nietrudno sobie jednak wy-
obrazić, że taki administracyjny, nakazowy tryb — nawet gdyby w za-
miarze władzy wykonawczej miał obejmować jedynie kwestie organi-
zacyjne, bez ingerencji w orzecznictwo — spotkałby się z oskarżeniami
o naruszanie niezawisłości sędziowskiej. Dodatkowo, tendencja do ob-
chodzenia nakazów, które są odczuwane jako represyjne lub wydane

4 Z badań przeprowadzonych nad ławnikami przez Adrianę Bartnik (2009) wynika
jednak, że w polskich sądach pełnią oni raczej rolę „kibica” — biernego obserwatora —
niż sędziego, a więc nie pełnią założonej przez ustawodawcę roli kontrolnej. Autorka
skoncentrowała się jednak na badaniu opinii samych ławników, a nie na subiektywnych
doświadczeniach stron postępowań, w których ławnicy orzekali.
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przy braku poszanowania dla osoby/podmiotu podlegającemu naka-
zowi, mogłaby zneutralizować tak wydane polecenie. Nie oznacza to,
rzecz jasna, że wszelka arbitralność i każdy nakaz muszą być uznane
za nieprawomocne; faktem jest jednak, iż współcześnie maleje tole-
rancja dla tego typu działań władzy, zwłaszcza tam, gdzie możliwe jest
większe upodmiotowienie tych, którzy podlegają jej decyzjom. W tym
kontekście, nieformalna kontrola społeczna jawi się jako potencjalna
alternatywa.

Nieformalna kontrola społeczna napotyka wszakże na szereg
ograniczeń. Nawet orędownicy sprawiedliwości proceduralnej pod-
kreślają, iż nie jest ona wartością autoteliczną, lecz instrumentalną
(Tyler 2010: 123). Po pierwsze, należy stanowczo podkreślić, że głów-
nym celem sądu jest wydanie sprawiedliwego wyroku, a nie usatys-
fakcjonowanie stron. Wytworzenie u osób podlegających decyzji po-
czucia, iż proces decyzyjny był sprawiedliwy, jest niesłychanie ważne
— zwłaszcza w kontekście ogólnej nieufności Polaków wobec władzy;
ma jednak charakter wtórny wobec wspomnianego celu nadrzędnego.
Po drugie, należy pamiętać o możliwości manipulacji subiektywnymi
ocenami sytuacji. Rzecz jasna, ludzie cenią sobie uczciwe i przejrzyste
procedury podejmowania decyzji właśnie dlatego, iż sądzą, że zasad-
niczo prowadzą one do sprawiedliwych decyzji. Wiele wskazuje na to,
że rzeczywiście tak jest. Można sobie jednak wyobrazić, iż decydent
(np. sędzia) podejmuje niesprawiedliwą decyzję, ale traktuje stronę
z szacunkiem, stwarza jej możliwość przedstawienia własnego zdania,
zachowując wszelkie pozory bezstronności i neutralności. Taka ewen-
tualność nakazuje ostrożność w podejściu do możliwości sprawowania
kontroli władzy przez obywateli w ogóle, także w przypadku władzy
sądowniczej.

5. Podsumowanie

Sytuacja współczesnych społeczeństw demokratycznych pełna
jest sprzeczności. Z jednej strony, jesteśmy dziś świadkami ewolu-
cji demokracji w kierunku ściślejszej kontroli formalnej oraz zaniku
mechanizmów nieformalnej kontroli społecznej. Z drugiej strony, ro-
śnie popularność idei partycypacji oraz oczekiwań społecznych w tym
zakresie; mamy także do czynienia ze swoistą instytucjonalizacją nie-
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ufności i organizacją kontroli obywatelskiej. W tym kontekście, po-
trzebne jest większe zrozumienie przez badaczy i praktyków znaczenia
sposobu sprawowania władzy dla społecznego przekonania o jej pra-
womocności. Łatwiejszy dostęp do informacji likwiduje lukę pomiędzy
decydentem a osobami podlegającymi decyzjom; kluczowego znacze-
nia nabiera przejrzystość i sprawiedliwość proceduralna, związana nie
tyle z obiektywnymi standardami, ile subiektywnymi percepcjami oby-
wateli. To podniesienie poprzeczki dotyczy zresztą nie tylko sędziów
i sądów — dotyczy każdego, kto dysponuje władzą, od nauczyciela,
przez władze państwa, po rodziców (zob. Łętowska 1997; 2010). W ni-
niejszym artykule pokazuję, że świadomość tego nowego wyzwania,
świadomość aktywnego zainteresowania obywateli sposobem sprawo-
wania władzy, może przynosić efekty w postaci poprawy niektórych
aspektów pracy sądów. Zakładam, że dalsze badania na tym i innych
polach mogą wykazać skuteczność nieformalnej kontroli społecznej
jako narzędzia demokracji.
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