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Social dialogue and the participation o f lawyers in public debate:
'Ihe Cooperation Agreement between Self-governing Bodies 
and Professional Associations o f Lawyers -  
experiences and prospects, 2015-2016

The article was written to commemorate the first anniversary of the signing of 
the Cooperation Agreement between Self-governing Bodies and Professional 
Associations of Lawyers. It aims to cover the evolution of the idea that under
lies the Cooperation Agreement and its operations between the years 2015 and
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2016. In particular, it presents the genesis of the Cooperation Agreement and 
the rules that govern its functioning, the positions it adopts, and the initiatives 
it puts forth. Subsequently, the article shifts to an analysis of the current con
text for the functioning of the Cooperation Agreement, including, primarily, 
the constitutional crisis and the bourgeoning citizens’ movement of lawyers. 
It also points to areas on which future efforts of the Cooperation Agreement 
will focus, namely the legal education of society, mediation and other forms of 
ADR, preventing legal and social exclusion, and establishing user-friendly and 
affordable judicial procedures.
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Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie rozwoju idei oraz dzia
łalności Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń praw
niczych w pierwszym roku jego istnienia przypadającym na okres 2015- 
20162. Porozumienie jest przede wszystkim formą instytucjonalizacji 
dialogu społecznego w obszarze sądownictwa i zawodów prawniczych. 
Opiera się ono na wzajemnym zobowiązaniu jego sygnatariuszy do po
szukiwania konsensu we wszelkich sprawach leżących w sferze jego za
interesowania. Gdy konsens dotyczący konkretnego zagadnienia zosta
nie wypracowany sygnatariusze zobowiązani są do jego uwzględniania 
w podejmowanych przez siebie przedsięwzięciach. Mechanizm ten jest 
stosunkowo prosty w swojej istocie, co jednak nie usuwa wielu trudności 
z jego realizacją w praktyce.

Porozumienie zostało podpisane w dniu 24 września 201S r. w sie
dzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Jego pierwszymi sy
gnatariuszami zostały Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądo
wych Frontis, Krajowa Rada Doradców Podatkowych, Krajowa Rada

2 Niniejszy referat przygotowany został w ramach konferencji „Udział sędziego w deba
cie publicznej” 26 września 2016 r., połączonej z obchodami pierwszej rocznicy Poro
zumienia. Zawiera on interpretacje jego działalności, a także jej kontekstu, które po
chodzą od autora i nie są wspólnym stanowiskiem sygnatariuszy Porozumienia.
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Komornicza, Krajowa Rada Kuratorów, Krajowa Rada Notarialna, 
Krajowa Rada Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka, Ogól
nopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów, Ogólnopolskie Stowa
rzyszenie Referendarzy Sądowych, Polskie Stowarzyszenie Prawników 
Przedsiębiorstw, Stowarzyszenie Notariuszy RP, Stowarzyszenie Proku
ratorów RP, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenie 
Sędziów Rodzinnych w Polsce, Wielkopolskie Stowarzyszenie Kurato
rów Sądowych oraz Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników 
Prokuratury RP. W toku dalszych prac Porozumienia dołączyły do tego 
grona Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia oraz Stowarzy
szenie Sędziów Themis.

W sposób typowy dla dialogu społecznego sygnatariusze zorganizo
wani są więc na zasadzie reprezentacji grup zawodowych działających 
w obszarze sądownictwa i zawodów prawniczych. Należy także zauwa
żyć, że występuje w tym zakresie zróżnicowanie ich prawnego statusu, tj. 
znajdują się wśród nich zarówno samorządy zawodowe, jak i dobrowol
ne zrzeszenia. Jest to obiektywna przesłanka działalności Porozumienia, 
a zróżnicowanie legitymacji poszczególnych podmiotów do reprezento
wania całości danej grupy lub tylko jej części nie stało się dotychczas 
żadną dla niej przeszkodą. Również istnienie w niektórych przypadkach 
kilku podmiotów reprezentujących daną grupę nie stało się dotychczas 
problemem w funkcjonowaniu Porozumienia, ponieważ oznacza to z re
guły jedynie konieczność wcześniejszego konsensu między nimi przed 
debatowaniem danego zagadnienia wśród wszystkich sygnatariuszy.

Niewątpliwie zatem Porozumienie można uznać za reprezenta
cję całego środow iska prawniczego. Osiemnastu sygnatariuszy zrze
sza bowiem kilkadziesiąt tysięcy osób -  przede wszystkim prawników 
-  aktywnych w obszarze sądownictwa i zawodów prawniczych. Przyj
mując zasadę reprezentacji zawodowej Porozumienie otworzyło się jed
nocześnie na typowe organizacje pozarządowe zainteresowane proble
matyką prawną z eksperckiego lub obywatelskiego punktu widzenia. 
W tym celu w ramach Porozumienia działa Forum Obywatelskie. Jego 
pierwszymi członkami zostały Stowarzyszenie Amici Curiae i Stowa
rzyszenie Krajowa Rada Sędziów Społecznych, a w toku działalności 
dołączyły do nich Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja Uniwer
syteckich Poradni Prawnych, Instytut Prawa i Społeczeństwa -  INPRIS
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oraz Stowarzyszenie Krajowa Izba Syndyków. Członkowie Forum mogą 
uczestniczyć we wszystkich pracach Porozumienia z głosem doradczym, 
co w praktyce stało się źródłem wielu cennych inicjatyw.

Porozumienie nie posiada własnych struktur organizacyjnych i opie
ra się na działaniach i zasobach swoich sygnatariuszy połączonych 
w swego rodzaju sieć. W celu ich koordynacji wybierają oni spośród 
siebie przewodniczącego na roczną kadencję. Przewodnictwo ma więc 
charakter instytucjonalny. W pierwszym roku działalności Porozumie
nia sprawowało je Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, a w kolej
nym należy ono do Krajowej Rady Radców Prawnych. Wybierany jest 
również sekretarz będących osobą fizyczną, który jest odpowiedzialny 
za bieżącą obsługę prac Porozumienia.

Taki kształt uzyskało ono wskutek decyzji sygnatariuszy, którzy do
strzegli potrzebę nowej jakości w debatach dotyczących sądownictwa 
i zawodów prawniczych. Polega ona przede wszystkim na zorganizo
waniu współpracy na zasadach konsensualizm u i reprezentacji. Nie 
jest to pierwsza próba przezwyciężenia partykularyzmów grupowych 
w tym zakresie, jednakże tym razem wyraźnie dostrzegalne jest zwięk
szenie zdolności negocjacyjnych w środowisku prawniczym, a w konse
kwencji jego umiejętności osiągania kompromisów. Odrzuca się więc 
fałszywe założenie jedności środowiska, a w jego miejsce wprowadza 
mechanizm -  czasem żmudnego -  dochodzenia do wspólnych stano
wisk przy poszanowaniu autonomii każdego sygnatariusza oraz wza
jemnej lojalności.

Pomijając w tym miejscu teoretyczne uzasadnienie oraz funkcje dia
logu społecznego3, należy krótko odwołać się do genezy Porozum ie
nia. Pierwszy jego zarys został przedstawiony w Sądzie Najwyższym 14 
stycznia 2014 roku podczas konferencji podsumowującej Okrągły Stół 
dla Wymiaru Sprawiedliwości. Można domniemywać, że podmioty za
angażowane wówczas w jego prace nie były usatysfakcjonowane częścio
wym tylko jego sukcesem. Następnie -  do momentu podpisania Porozu
mienia -  trwały prace koncepcyjne podczas seminariów odbywających

3 Na ten temat zob. P. Skuczyński, Instytucjonalizacja dialogu społecznego w sądow
nictwie i zawodach prawniczych, „Iustitia. Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Pol
skich” 2014, nr 1(15), s. 24-31.
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się na Uniwersytecie Warszawskim. W szczególności na podkreślenie 
zasługuje wykazanie się inicjatywą przez Stowarzyszenie Sędziów Pol
skich Iustitia, które konsekwentnie dążyło do przekształcenia cząstko
wego sukcesu Okrągłego Stołu w bardziej trwały i inkluzywny mecha
nizm Porozumienia. Niezmiernie ważna w tym kontekście okazała się 
zdolność do zawieszania w debacie przeświadczenia o trafności własne
go stanowiska oraz do zawierania kompromisów.

Doświadczenia pierwszego roku działania Porozumienia obejmu
ją przede wszystkim regularne obrady na posiedzeniach plenarnych, 
a także podejmowanie decyzji drogą korespondencyjną. W omawianym 
okresie odbyło się 11 posiedzeń plenarnych.

Najbardziej charakterystycznym sposobem wypowiadania się Poro
zumienia jest form ułowanie wspólnych stanowisk. Dotyczą one za
zwyczaj konkretnych zagadnień i zawierają poglądy podzielane przez 
wszystkich sygnatariuszy, chyba że odmiennie zaznaczono w treści sta
nowiska. Zasięg środowiskowego konsensu w każdym przypadku jest 
więc bardzo duży i można traktować je jako ogólny prawniczy punkt 
widzenia. Możliwe jest także podejmowanie stanowisk cząstkowych, 
uzgodnionych tylko między niektórymi sygnatariuszami. Jak  dotąd nie 
miało to jednak miejsca. Brzmienie poszczególnych stanowisk jest efek
tem wspólnego namysłu i często bardzo pogłębionej dyskusji, co skut
kuje ich przemyślanym charakterem oraz oględnością w użyciu języka. 
W omawianym okresie Porozumienie wydało 27 wspólnych stanowisk.

Działalność Porozumienia skupiła się wokół następujących obsza
rów problemowych. Po pierwsze, były to ogólne zagadnienia dem o
kratycznego państw a prawnego. Jako pierwsze zostało przyjęte sta
nowisko nr 1/2015 z dnia 24 września 2015 r. dot. wyborów sędziego 
Trybunału Konstytucyjnego, w którym sygnatariusze -  jeszcze przed 
wyborami parlamentarnymi -  apelowali o nieupolitycznianie instytucji 
sądu konstytucyjnego. Wypowiedź ta znalazła kontynuację w stanowi
sku nr 5/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. dot. zmian w ustawie o Trybu
nale Konstytucyjnym. Wraz z narastającym kryzysem konstytucyjnym 
skupiano się coraz bardziej na pryncypiach, a nie konkretnych rozwiąza
niach, jak na przykład w stanowisku nr 2/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. 
dot. gwarancji demokratycznego państwa prawnego, które zostało wy
dane wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Do obszaru tego
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E
 można zaliczyć także stanowisko nr 4/2016 z dnia 10 lutego 2016 r. dot. 
. zakresu zadań i budżetu Rzecznika Praw Obywatelskich, stanowisko 
I nr 20/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r. dot. odmowy powołania przez Pre- 
' zydenta RP kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Sądow- 
. nictwa do pełnienia urzędu sędziego, stanowisko nr 21/2016 z dnia 8 
\ sierpnia 2016 r. dot. działań podjętych w Turcji w stosunku do sędziów, 
I prokuratorów i adwokatów, a także stanowisko nr 22/2016 z dnia 1 wrze

śnia 2016 r. dot. potrzeby dialogu społecznego w zakresie sądownictwa 
i zawodów prawniczych oraz Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Pol
skich. Należy podkreślić, że sygnatariusze Porozumienia z zaniepoko
jeniem obserwują narastający konflikt w obszarze sądownictwa i zawo
dów prawniczych oraz niezmienne apelują o dialog w tym zakresie.

Po drugie, od początku zainteresowanie Porozumienia koncentro
wało się wokół tworzenia prawa. Znalazło to wyraz m.in. w stanowisku 
nr 2/2015 z dnia 24 września 2015 r. dot. zasad procesu legislacyjnego 
oraz stanowisku nr 1/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. dot. zasad tworze
nia prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. Podkreślono w nich nie tylko 
wagę proceduralnej i technicznej poprawności tworzenia prawa, ale tak
że konieczność nadania realnego charakteru konsultacjom społecznym 
oraz uwzględniania efektów dialogu społecznego. N a bardziej szczegó
łowym poziomie Porozumienie -  ponownie wspólnie z Rzecznikiem 
Praw Obywatelskich -  w stanowisku nr 16/2016 z dnia 25 maja 2016 r. 
dot. zmian Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie wpro
wadzenia regulacji sankcji administracyjnych oraz zbiegu odpowiedzial
ności administracyjnej z odpowiedzialnością karną zwracało uwagę na 
niepokojące z punktu widzenia praw jednostki tendencje w prawie. Z po
dobnego punktu Porozumienie wypowiadało się bezpośrednio o róż
nych projektach ustaw, jak na przykład w stanowisku nr 3/2015 z dnia 
24 września 2015 r. dot. senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy 
o policji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 967; druk sejmo
wy nr 3765), stanowisku nr 17/2016 z dnia 27 maja 2016 r. dot. projektu 
ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektó
rych innych ustaw z dnia 2 maja 2016 r. (DL-VI-440-4/16) oraz stanowi
sku nr 19/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. dot. projektu ustawy zmieniającej 
ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji 
(DL-I-4604-8/15).
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Po trzecie, sygnatariusze wypowiadali się na tematy szeroko związa
ne z tworzeniem sprawnych i przyjaznych procedur sądowych oraz 
pozasądowych. Należy wskazać tu choćby na stanowisko nr 4/2015 
z dnia 24 września 2015 r. dot. obligatoryjnego utworzenia sekretaria
tu dla każdego zespołu kuratorskiego oraz stanowisko nr 3/2016 z dnia 
10 lutego 2016 r. dot. konieczności zwiększenia wynagrodzeń zasadni
czych oraz liczby etatów asystentów sędziów i asystentów prokuratorów. 
Następnie podjęto próbę bardziej systematycznego podejścia do tema
tu i wypracowano pakiet stanowisk dot. reform sądownictwa i zawodów 
prawniczych. Stanowił on odpowiedź na deklarację otwartości zawar
tą w piśmie Ministerstwa Sprawiedliwości z 3 grudnia 2015 r. skierowa
nym do środowisk prawniczych, zachęcającym do zgłaszania propozycji 
w tym zakresie. Pakiet przekazany Ministerstwu obejmuje stanowisko 
nr 5/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. dot. kancelarii sędziego i przyszłego 
statusu asystenta sędziego, nr 6/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. dot. obli
gatoryjnego utworzenia wydziałów rodzinnych i nieletnich oraz tworze
nia odwoławczych wydziałów rodzinnych i nieletnich, nr 7/2016 z dnia 
20 kwietnia 2016 r. dot. potrzeby tworzenia i stosowania tabeli alimenta
cyjnej w sprawach alimentacyjnych, nr 8/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. 
dot. roli kuratora sądowego w regulowaniu kontaktów, nr 9/2016 z dnia 
20 kwietnia 2016 r. dot. potrzeby uregulowania instytucji protokołu sta
nu faktycznego, nr 10/2016 z dnia 11 maja 2016 r. dot. utworzenia są
dowych wydziałów egzekucyjnych, nr 11/2016 z dnia 11 maja 2016 r. 
dot. potrzeby stworzenia kompleksowej regulacji o biegłych sądowych, 
nr 12/2016 z dnia 11 maja 2016 r. dot. przymusu adwokacko-radcow- 
skiego, nr 13/2016 z dnia 11 maja 2016 r. dot. udostępnienia danych z re
jestru PESEL dla notariuszy oraz nr 14/2016 z dnia 11 maja 2016 r. dot. 
wsparcia dla działań w zakresie edukacji prawnej.

Po czwarte, w odniesieniu do zagadnienia edukacji prawnej wydano 
także stanowisko nr 15/2016 z dnia 23 maja 2016 r. dot. uczczenia Dnia 
Wymiaru Sprawiedliwości, którego obchody były połączone z reflek
sją na temat edukacji prawnej, a także stanowisko nr 18/2016 z dnia 20 
czerwca 2016 r. dot. środków na edukację prawną w budżecie na rok 2017. 
Jednocześnie sygnatariusze przygotowali raport na temat działań podej
mowanych przez poszczególne grupy zawodowe w zakresie owej eduka
cji w ostatnich latach. Ukazuje on wielką różnorodność przedsięwzięć
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adresowanych do obywateli, w szczególności dzieci i młodzieży. Zadekla
rowali również uczynienie priorytetem Porozumienia dalszej ich intensy
fikacji, wymiany doświadczeń oraz ewentualnej ich koordynacji.

Należy podkreślić, że aktywność wpowyższych obszarach wiązała się 
z podejmowaniem prób poszerzenia dialogu o inne podm ioty. W toku 
posiedzeń Porozumienia odbyły się dyskusje z udziałem m.in. Rzeczni
ka Praw Obywatelskich -  Adama Bodnara, Komisarza Praw Człowieka 
Rady Europy -  Nilsa Muiżnieksa i Podsekretarza Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości -  Łukasza Piebiaka. Ostatnie z wymienionych spotkań 
można traktować jako zapoczątkowanie dialogu społecznego ze stroną 
rządową. Bez jej włączenia do rozmów można mówić jedynie o tzw. dia
logu autonomicznym. Ze strony sygnatariuszy Porozumienia istnieje 
wola kontynuowania współpracy.

Ostatnia kwestia związana jest z perspektywami rozwoju dialogu 
społecznego w zakresie sądownictwa i zawodów prawniczych. Niewąt
pliwie głównym wyzwaniem stal się w tym zakresie kryzys konstytu
cyjny. Obejmuje on przede wszystkim sytuację wokół Trybunału Kon
stytucyjnego. Jednakże w ostatnim czasie można dostrzec symptomy 
świadczące o zwiększeniu ryzyka objęcia jego zasięgiem również innych 
organów władzy sądowniczej, w tym sądów powszechnych. Nie można 
w niniejszym opracowaniu dokonać analizy kryzysu konstytucyjnego. 
Można jednak wskazać na pewne płaszczyzny, w których oddziałuje on 
na dialog społeczny dotyczący sądownictwa i zawodów prawniczych.

W tym celu należy podkreślić, że konstrukcja Porozumienia opiera 
się na wyodrębnieniu trzech rodzajów dialogu -  konstytucyjnego, spo
łecznego i obywatelskiego. Pierwszy z nich toczy się z reguły w sposób 
wysoce sformalizowany między konstytucyjnymi organami władzy pu
blicznej. Treść oraz uzasadnienia aktów tworzenia oraz stosowania pra
wa zawierają explicite lub implicite różnorodne argumenty, które skła
dają się na kulturę konstytucyjną i służą dookreśleniu oraz interpretacji 
standardów konstytucyjnych4. Drugi ma miejsce jedynie między pod

4 K.J. Kaleta, Rola dialogu w kulturze konstytucyjnej, „Państwo i Prawo” 2010, nr 12, 
s. 17 i n. Zob. także szereg prac E. Łętowskiej, w szczególności Multicentrycznoić sys
temu prawa i jego wykładnia, „Państwo i Prawo” 2005, nr 4, s. 3-10 oraz Dialog i meto
dy. Interpretacja w multicentrycznym systemie prawa, „Europejski Przegląd Sądowy” 
2008, nr 11, s. 4 in .
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miotami określanymi jako partnerzy społeczni, którzy są zorganizowa
ni i reprezentatywni dla danych grup społecznych. Co do zasady w roli 
uczestników dialogu nie są one więc organami władzy publicznej, a więc 
nie dokonują aktów prawotwórczych lub stosowania prawa, lecz działa
ją na zasadach konsensualizmu. Trzeci to dialog, w którym zaintereso
wani obywatele w sposób niesformalizowany, a także za pośrednictwem 
publicystyki i organizacji pozarządowych prowadzą dyskusje dotyczące 
różnych spraw publicznych. Porozumienie jest instytucjonalizacją dialo
gu społecznego w zakresie sądownictwa i zawodów prawniczych, a więc 
z założenia ma być uzupełnieniem dialogu konstytucyjnego i obywatel
skiego. Dialog społeczny będzie najbardziej efektywny jeśli będzie to
czył się w otoczeniu efektywnego dialogu konstytucyjnego i obywatel
skiego, czyli na gruncie kultury konstytucyjnej i demokratycznej.

Pierwszą płaszczyzną oddziaływania kryzysu konstytucyjnego na 
dialog społeczny jest to, że skutkuje on radykalnym przeistoczeniem  
kultury konstytucyjnej. W szczególności można go interpretować 
w kategoriach zachwiania równowagi władz, co przejawia się przede 
wszystkim zahamowaniem ich współdziałania w obszarze sądownictwa 
konstytucyjnego. Ograniczeniu ulega przestrzeń komunikacji przy po
mocy rozstrzygnięć i zawartych w nich argumentów między niektóry
mi organami władzy publicznej. Następuje odmowa uznania ich za pod
mioty dialogu konstytucyjnego, a w konsekwencji formułowane przez 
nie racje nie są brane pod uwagę. Argumentacja prawna jest wypierana 
przez raczej proste toposy polityczne.

Drugą płaszczyzną oddziaływania jest wyraźne ożywienie dialogu 
obywatelskiego prawników. Dotyczy to przede wszystkim sędziów. 
Zaczyna on przybierać formy ruchu społecznego o charakterze zawodo
wym, który podejmuje różnego rodzaju spontaniczne działania. Zasłu
guje to niewątpliwie na uznanie, ponieważ jest rodzajem demokratycz
nego zaangażowania, choć oczywiście należy pamiętać, że rodzi także 
problemy typowe dla ruchów obywatelskich takich jak wyłanianie lide
rów czy agregowanie opinii. Należy domniemywać, że stąd m.in. ogra
niczenia nałożone na aktywność obywatelską sędziów w art. 178 ust. 3, 
według którego »Sędzia nie może należeć do partii politycznej, związ
ku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się po
godzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów”. Warto
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E
w tym kontekście zwrócić uwagę, że § 1 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej 
. Sędziów stanowi, że z pełnieniem urzędu sędziego wiążą się szczególne 
I obowiązki oraz ograniczenia osobiste. Nałożony przez § 4 Zbioru obo- 
* wiązek dbania przez sędziego o autorytet swojego urzędu, o dobro sądu, 
. w którym pracuje, a także o dobro wymiaru sprawiedliwości i ustrojową 
\ pozycję władzy sądowniczej nie powinien być realizowany w sposób na-

I ruszający owe ograniczenia5.
Obydwie powyższe płaszczyzny należy rozpatrywać łącznie. Ozna

cza to, że kształtowanie się czy wzmocnienie ruchu obywatelskiego 
prawników odbywa się w warunkach załamania dialogu konstytucyjne
go. W naturalny sposób pojawiają się tendencje do wypełniania przez 
ten pierwszy miejsca po tym drugim. Choć funkcjonalnie może wyda
wać się to możliwe, to ze względów strukturalnych jest jednak skazane 
na niepowodzenie. Aktywność w sferze publicznej jest bowiem istotowo 
inna od wypowiadania się poprzez orzecznictwo. Wiąże się ona z indy
widualną ekspresją przekonań i formułowaniem ocen, które w wyroko
waniu są co do zasady niedopuszczalne. Znacznie wykracza zatem poza 
argumentację prawną i brak jest instytucji uprawnionych do kontrolo
wania, czy prawnicy pozostają w jej ramach. Nie ma ona także charakte
ru władczego i z konieczności wymaga zaakceptowania równorzędności 
interlokutorów. W dialogu obywatelskim autorytet prawniczy traci swo
ją ważność. Tradycyjne przekonanie prawników, że w sporze wystarczy 
mieć rację, a przewaga lepszego argumentu gwarantowana jest przez rze
telność i bezstronność procedur musi być zarzucone w sytuacji, gdy sfera 
publiczna nie jest zorganizowana w oparciu o uniwersalne zasady etyki 
deliberowania.

Ponadto należy pamiętać, że obywatelskość rozumiana jako przyna
leżność do różnych zrzeszeń czy ruchów łączy się z kształtowaniem toż
samości ich uczestników. Społecznie konstruowana tożsamość prawni
ków -  to jak są oni postrzegani oraz jak sami postrzegają siebie -  także 
w nietypowy sposób zaczyna kształtować się w działalności pozaorzecz- 
niczej. Dodatkowo odbywa się to w wyraźnym stosunku do władzy usta
wodawczej i wykonawczej. Nie ma miejsca tylko na zasadzie niezgody na
5 Por. R. Mikosz, Granice wypowiedzi wolności sędziego, [w:] Granice wolności wypowie

dzi przedstawicieli zawodów prawniczych, A. Biłgorajski (red.), Warszawa 2015, s. 63.
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określone działania, ale wiąże się z formułowaniem własnych postula
tów określenia relacji między władzami w ramach ich trójpodziału. Wi
doczny jest także nacisk na jedność ruchu. Tracą na znaczeniu lub w ogó
le nie są uwzględniane funkcjonalne różnice między poszczególnymi 
rodzajami sądów, a także tzw. intersekcjonalność tożsamości6, tj. fakt 
składania się tożsamości jednostki z wielu innych elementów niż tylko 
zawodowe, np. płci, pochodzenia, przekonań religijnych, poglądów po
litycznych itp. Intersekcjonalność prowadzi do wewnętrznego zróżnico
wania środowisk prawniczych pod względem innych kryteriów niż za
wodowe, a w konsekwencji niemożności stworzenia jednej tożsamości 
zawodowej. Próba jej narzucenia byłaby sprzeczna z demokratycznym 
charakterem dialogu obywatelskiego.

Mimo tych wszystkich wątpliwości prawnik jako obywatel jest do
brą metaforą pożądanej postawy w dobie kryzysu konstytucyjnego. Po
stulować jednak należy przeniesienie punktu jej ciężkości z organizowa
nia ruchu obywatelskiego na podtrzymywanie dialogu konstytucyjnego 
ponadstandardowymi instrumentami orzeczniczymi. W teorii i filo
zofii prawa postawę taką z reguły określa się jako aktywizm  sędziow
ski7. Istnieje wiele jego definicji i przeciwstawiany jest on zazwyczaj za
sadzie powściągliwości. Zarówno w doktrynie, jak i w praktyce można 
odnaleźć przykłady aktywistycznego podejścia do problemów praw
nych powstających na gruncie kryzysu konstytucyjnego. Chodzi m.in. 
o postulat odmowy stosowania niekonstytucyjnych przepisów przez 
sądy w razie niemożności efektywnego zadania pytania prawnego Try
bunałowi Konstytucyjnemu8, odmowę zastosowania ocenianych co do 
konstytucyjności przepisów przez sam Trybunał9 czy też uwzględnie-

6 K. Crenshaw, Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence 
Against Women of Color, „Stanford Law Review” 1991, nr 43, s. 1241 i n.

7 Zob. np. T. Stawecki, Aktywizm i pasywizm sędziowski, [w:] Leksykon etyki praw
niczej. 100 podstawowych pojęć, P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Warszawa 2013, 
s. 5-17.

8 L. Garlicki, Granice niezawisłości: podporządkowanie sędziego „Konstytucji i ustawie", 
[w:] Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?, G. Borkowski (red.), War- 
szawa-Toruń 2016, s. 109-110.

9 Wyrok T K  z 9 marca 2016, sygn. akt K 47/15 oraz zapadłe wcześniej w sprawie roz
strzygnięcia proceduralne.
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nie nieopublikowanego wyroku Trybunału przez sąd administracyjny10. 
Należy podkreślić, że w świetle debaty nad aktywizmem sędziowskim 
przykłady powyższe są raczej umiarkowanie aktywistyczne. Dotyczą 
one bowiem przede wszystkim zagadnień formalnych.

Powściągliwość sędziowską można interpretować rozmaicie. Spo
śród wielu ujęć najbardziej adekwatne wydaje się to, według którego jest 
ona strukturalnie wpisana w trójpodział władzy11. Oznacza więc zasa
dę powstrzymywania się od działania, które mogłoby naruszyć równo
wagę między władzami. Zazwyczaj działania takie identyfikuje się jako 
podejmowanie rozstrzygnięć o charakterze politycznym, a więc zare
zerwowane dla posiadającej bezpośrednią demokratyczną legitymację 
władzy ustawodawczej. Jest to podstawowy argument za tym, aby w tzw. 
normalnych czasach traktować powściągliwość sędziowską jako zasadę, 
a aktywizm jako wyjątek.

Jednakże kryzys konstytucyjny stanowi szczególny okres w relacjach 
między władzami i porządek owych zasad powinien zostać odwrócony. 
Aktywizm sędziowski jako zasada w czasach kryzysu może zostać uza
sadniony zarówno argumentem odwołującym się do negatywnych skut
ków biernej postawy12, jak i poprzez przywołanie szczególnej moralnej 
odpowiedzialności sędziów13. Należy przy tym jednak zaznaczyć, że 
w takim ujęciu przesłanki aktywizmu w sferze orzeczniczej są szerokie 
i obejmują wszelkie przejawy naruszenia równowagi między władzą są
downiczą a pozostałymi władzami, które pojawią się w toku wyrokowa
nia. Natomiast w sferze pozaorzeczniczej należy postulować zachowa
nie powściągliwości i przekraczanie zwyczajowych granic jedynie, gdy 
w konkretnej sprawie dochodzi do zagrożenia niezawisłości sędziow
skiej. Jednakże w obydwu przypadkach ocena w tym zakresie powin
na mieć charakter sytuacyjny i należeć do konkretnego sędziego. Wy
nika to istoty niezawisłości. Należy także zaznaczyć, że w takim ujęciu

10 Zob. w yrokNSAz 8 sierpnia 2016, sygn. I I F S K 1021/16.
11 R.A. Posner, The Meaning of Judicial Self-Restraint, „Indiana Law Journal” 1983, 

nr 59, s. 10-11.
12 M. Smolak, Etyczne problemy aktywizmu sędziowskiego, [w:] Etyka prawnicza. Stano

wiska i perspektywy, H. Izdebski, P. Skuczyński (red.), Warszawa 2008, s. 128.
13 P. Skuczyński, M. Zirk-Sadowski, Dwa wymiary etyki zawodowej sędziów, „Krajowa 

Rada Sądownictwa” 2012, nr 1(14), s. 12-22.
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aktywizm w wielu przypadkach będzie rzadkim wyzwaniem ze względu 
na charakter rozpoznawanych przez danego sędziego spraw lub nie bę
dzie nim w ogóle np. dla sędziów w stanie spoczynku.

Niekiedy bywa formułowany pogląd, że kryzys konstytucyjny jest 
zarazem tzw. mom entem  konstytucyjnym , rozumianym jako okres 
kształtowania się czy zmiany porządku konstytucyjnego. Świadczyć 
o tym mogłoby istnienie w dyskursie publicznym dwóch przeciwstaw
nych wizji trójpodziału władzy. Należy jednak pamiętać, że w swoim 
pierwotnym znaczeniu moment czy okazja konstytucyjna oznacza okres 
po gwałtownej zmianie politycznej cechującej się delegitymizacją po
przedniego porządku, który jest najbardziej dogodny do dokonania aktu 
konstytucyjnego14. Dogodność ta polega na tym, że stworzenie nowe
go porządku może polegać na połączeniu dwóch elementów: prawnego 
unormowania ustroju oraz wytworzenia tożsamości politycznej. Łącz
nie są one w stanie zapewnić trwałość i legitymizację porządku. Poza 
momentem konstytucyjnym elementy te występują osobno, a powstały 
wówczas porządek jest narażony na kryzysy. Moment konstytucyjny jest 
bowiem okresem najgłębszego i najszerszego społecznie deliberowania 
podstawowych zasad ustrojowych.

Kwestią do dyskusji jest, na ile z momentem takim mamy do czynie
nia obecnie -  co wydaje się jednak mało prawdopodobne -  albo czy wy
stąpi on w nieodległej przyszłości. Niewątpliwie natomiast kryzys kon
stytucyjny i następująca w jego kolejnych odsłonach delegitymizacja 
władzy sądowniczej może do takiego momentu doprowadzić. Niemożli
we jest stwierdzenie na ile moment ten -  jeśli rzeczywiście wystąpi -  za
kończy się potwierdzeniem dotychczasowego porządku i wzbogaceniem 
go o poważny dorobek konstytucyjny, a na ile zmianą Konstytucji i zre- 
defmiowaniem relacji między władzami (co prawdopodobnie zdecyduje 
o wyborze między demokracją liberalną i nieliberalną, a więc o relacji 
autonomii jednostki i polityki).

Wydaje się, że podtrzymanie takiego pojmowania demokracji, w któ
rego centrum leży deliberacja spraw publicznych wymaga ciągłych prób 
podtrzymywania dialogu we wszystkich wskazanych sensach tego po
jęcia, tj. konstytucyjnego, społecznego i obywatelskiego. Celem tych

14 B. Ackerman, Przyszłość rewolucji liberalnej, Warszawa 1996, s. 53 i n.
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E
 wysiłków powinno być podtrzymywanie i rozwijanie takiej kultury de- 
. batowania i rozstrzygania spraw publicznych, która odpowiada etycz-

I nym warunkom deliberacji. Jej istnienie może być decydujące w ewen-
' tualnym momencie konstytucyjnym. W konsekwencji obywatelskie 
. zaangażowanie prawników oznaczałoby w tej interpretacji, że ich zada- 
\ niem jest dbanie o warunki i poziom debaty, a nie stawanie się jej aktyw-
| nym uczestnikiem. W najbardziej interesującej w tym miejscu sferze, 

czyli poza orzecznictwem, dbanie to może przejawiać się w różnorod
nych działaniach na poziomie kulturowym. Rozpoczynając od siebie, 
obywatelski ruch prawników mógłby przyjąć kierunek zmierzający do 
wytworzenia prawdziwej wspólnoty prawników, opartej na poszanowa
niu wewnętrznych różnic i dialogu oraz otwartej na zewnątrz -  w tym 
także na krytykę i oczekiwania społeczne.

Jeśli zatem moment konstytucyjny może być pojmowany jako możli
wość podjęcia próby wykazania wyższości debaty opartej na argumenta
cji nad postawą konfrontacyjną, to otwiera to przed środowiskami praw
niczymi także perspektywy prima facie niedostrzegalne, bo istniejące 
w większym zakresie na poziom ie kulturowym , a nie instytucjonal
nym. Dlatego sygnatariusze Porozumienia podjęli decyzję o skoncentro
waniu przyszłych wysiłków w następująco zdefiniowanych obszarach:

» edukacja prawna społeczeństwa,
» mediacja i inne formy ADR,
» przeciwdziałanie wykluczeniu prawnemu i społecznemu,
» przyjazne i tanie procedury sądowe.
Należy podkreślić, że obszary te składają się z zagadnień bliskich 

wszystkim prawnikom, a jednocześnie wymagają szerszego niż dotych
czas otwarcia się sądownictwa i zawodów prawniczych na społeczeń
stwo. Sukces na ich gruncie doprowadziłby do zahamowania proce
su delegitymizacji władzy sądowniczej. Każdy z nich jest przy tym tak 
samo ważny. Edukacja prawna -  bo uznanie roli sądownictwa i zawodów 
prawniczych wymaga podstawowej o nich wiedzy. Mediacja i inne formy 
A D R -  bo strategie konfrontacyjne w życiu publicznym często wynikają 
z ogólnej niezdolności do radzenia sobie z konfliktami i zawierania kom
promisów. Przeciwdziałanie wykluczeniu prawnemu i społecznemu -  bo 
sądownictwo i zawody prawnicze mają niewątpliwe osiągnięcia oraz in
strumenty na przyszłość w tym zakresie, co niejednokrotnie pozostaje
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nierozpoznane jako element tożsamości trzeciej władzy. Wreszcie przy
jazne i tanie procedury sądowe -  bo biurokratyzm i formalizm są nader 
mocno rozpoznanym składnikiem tej tożsamości.
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