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Badania opinii publicznej od lat ujawniaj  niech tny 
stosunek obywateli do s dów i s dziów. Z kolei prawnicy 
zwracaj  uwag  na fakt, e obraz wymiaru sprawied-
liwo ci, który ujawniaj  badania opinii publicznej, jest 
znacznie uproszczony, a zarzuty przedstawiane w me-
diach bardzo cz sto opieraj  si  na nieporozumieniach 
i s abej wiedzy o prawie i mechanizmach jego stosowa-
nia. Podnosi si  równie , e sytuacje istotnego naruszania 
zasad etyki zawodowej przez prawników stosuj cych pra-
wo wyst puj  w praktyce s dowej rzadko i s  pot piane 
przez rodowisko prawnicze, cho  najcz ciej niestety 
tylko w dyskusjach rodowiskowych. 

Wydaje nam si , e przyczyna takich rozbie no ci 
mi dzy obywatelami a s dziami le y w ró nym rozu-
mieniu etyki zawodowej. Ostatnie lata ujawni y, e dla 
obywateli wa ne s  nie tylko uczciwo  s dziego i jego 
zachowanie w sferze publicznej, lecz coraz cz ciej tak e 
aktywno  s dziów wobec zjawiska z ego prawa. Problem 
ten mo na nazwa  sporem o rol  s dziego w kulturze.

Z powodu tej dwoisto ci tocz  si  obecnie dwie dys-
kusje dotycz ce etyki s dziowskiej, przebiegaj ce rów-
nolegle i maj ce wiele stycznych punktów. Jedna z nich 
dotyczy stopnia moralnej odpowiedzialno ci s dziów 
i innych prawników za aktywne udoskonalanie prawa 
poprzez proces jego stosowania. Druga to tradycyjny 
spór o warto ci, które rodowisko s dziów powinno 
w mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych formach 
chroni , domagaj c si  od swoich cz onków ich prze-
strzegania. Celem niniejszej pracy jest omówienie prze-
biegu obu tych dyskusji.

Etyka s dziowska a pierwotny pozytywizm 
prawniczy

Zacznijmy od wymogów etycznych, które stawia 
si  s dziemu jako uczestnikowi procesu budowania po-
rz dku prawnego. W powszechnym odczuciu jako  pol-
skiego prawodawstwa jest niska. Zarazem wydaje si , e 
w opinii spo ecznej przewa a oczekiwanie, by stosuj c 
prawo, s dziowie wykazywali wi ksz  aktywno  w na-
prawianiu z ego prawa. Tymczasem model wychowania 
prawnika, oparty na radykalnym pozytywizmie prawni-
czym, nie pozwala zrealizowa  tego postulatu, a nawet 
si  z nim zgodzi . Z tego powodu bardzo cz sto stawia 
si  prawnikom, g ównie s dziom, zarzut naruszania zasad 
etyki zawodowej, postrzegaj c brak reakcji na manka-
menty prawa jako uchylanie si  od w a ciwego spe niania 

powierzonego im zadania sprawowania wymiaru spra-
wiedliwo ci. Jednocze nie postulat zmiany postaw praw-
ników wobec prawa w procesie jego stosowania i danie 
wyra nego przyj cia przez nich odpowiedzialno ci za 
jego tre  s  przejawem nowej wizji stosowania prawa, 
która zaczyna torowa  sobie drog  w polskiej kulturze 
prawnej. Zderza si  ona z radykalnym pozytywizmem 
prawniczym polskich s dziów, który nakazuje im zajmo-
wanie wobec prawa g ównie biernej postawy.

Dominuj cy w polskim modelu kszta cenia pozy-
tywizm prawniczy ujmuje prawo jako rozkaz suwere-
na, który prawnik jedynie poddaje formalnej analizie 
i porz dkuje poj ciowo. T  drog  prawo, jako tre  
aktów woli suwerena, staje si  przedmiotem poznania 
prawniczego.

W pierwotnej wersji pozytywizmu prawniczego 
rola prawnika polega a wy cznie na relacji poznaw-
czej. Prawnika okre la si  w tym przypadku jako dele-
gata suwerena. Ka de legitymowane u ywanie tej de-
legacji musi opiera  si  na za o eniu, e jest ono tylko 
realizowaniem rozkazu suwerena. Metoda formalno-
-dogmatyczna wy cza wp yw prawnika na zwi zane 
z prawem wzorce kulturowe. Tak rozumiany pozyty-
wizm sugeruje zatem mo liwo , w zasadzie, obiektyw-
nego poznania prawa. Ukrywa on fakt, e znaczenie 
przepisu jest ustalane w procesie jego stosowania – e 
w procesie tym prawo jest konstytuowane1  . Ograni-
cza on tym samym udzia  prawników w kulturze przez 
ich dzia ania zawodowe. Jak zauwa a Lech Morawski, 
u wiadomienie tego faktu otwiera zupe nie nowe pole 
polemiki z pierwotnym pozytywizmem, niezale ne od 
argumentu prawnonaturalnego2. Polemika ta dotyczy 
nie miejsca prawa, lecz roli prawników w kulturze. 
Pierwotna wersja pozytywizmu prowadzi do instru-
mentalizacji zawodów prawniczych. Prawnik zostaje 
podporz dkowany suwerenowi – prawodawcy, za  
jego praca opiera si  na przekonaniu o istnieniu prawa 
jako obiektu poznawanego, niezale nie od subiektyw-
no ci samego prawnika. Dzi ki metodzie prawniczej 
prawo, jako tre  aktów woli suwerena, staje si  przed-
miotem poznania prawniczego. Za o eniem czynno ci 
poznawczych prawnika jest przekonanie o spo ecznych 

1  Konstytuowanie prawa przez prawnika Ewa towska nazywa tworzeniem 
przez prawnika tzw. substratu postrzegania prawa – E. towska, Kilka 
uwag o praktyce wyk adni, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2002/1, s. 29.

2  Por. L. Morawski, G ówne problemy wspó czesnej filozofii prawa. Prawo 
w toku przemian, Warszawa 1999, s. 257.
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ród ach obowi zywania prawa, mo liwo ci odsepa-
rowania prawa i moralno ci oraz istnieniu specyficz-
nej metody prawniczej, nazywanej najcz ciej metod  
formalno-dogmatyczn . 

W pozytywistycznym modelu zawodu s dziego 
etyka dotyczy wy cznie zewn trznej oceny s dziów. 
Jest sposobem kontroli nad s dziami sprawowanej 
przez suwerena  i ma na celu zapewnienie stosowania 
prawa w sposób zgodny z pozytywistyczn  kultur  
prawn . Pozytywistyczny postulat obiektywizacji pra-
wa i biernej postawy prawnika w jego poznawaniu nie 
pozwala natomiast na stawianie wymogów moralnych 
prawnikowi w samym poznawaniu tre ci prawa.

Wyj cie poza pozytywizm prawniczy

Koncepcja poznawania prawa, jako obiektu nie-
mal naturalnego, wobec którego prawnik ma zajmowa  
postaw  obiektywizuj c , czysto poznawcz , znajduje 
uzasadnienie tylko na bazie twardego i pierwotnego po-
zytywizmu. Wspó cze nie dzi ki wp ywom filozofii anali-
tycznej zosta  on jednak podwa ony, czego bezpo rednim 
skutkiem jest kryzys tekstualizmu w zachodniej kulturze 
prawnej. Istota tekstualizmu zamyka si  w twierdzeniu, 
e wszelkie próby wychodzenia poza wynik wyk adni 

j zykowej s  s dowym prawotwórstwem. Pogl d ten 
jest obecnie krytykowany przez doktryn  zwan  w USA 
aktywizmem s dziowskim3. Wymaga on od s dziów, aby 
stosowanie prawa mia o form  modelu argumentacyjne-
go – aby s dzia korzysta  nie tylko z tekstu ustawy, lecz 
bra  pod uwag  tak e wszystkie zjawiska towarzysz ce 
dzia aniu prawa. Aktywizm nakazuje, aby w uzasadnio-
nych przypadkach s dzia poszukiwa  najlepszego roz-
strzygni cia, nawet je li ma modyfikowa  regu y prawne. 
W interpretacji prawa nakazuje bra  pod uwag  przede 
wszystkim funkcje prawa i jego cele. 

Powstaje pytanie, czy wychodz c poza granice tek-
stu, mo emy utrzyma  doktryn  pozytywistyczn  jako 
podstaw  dzia ania s dziego. Pozytywizm zak ada zawsze 
j zykowy charakter prawa. Narz dziem wskazywania 
wypowiedzi pochodz cych od prawodawcy jest zawsze 
zespó  kryteriów zawartych w koncepcji róde  prawa, 
która równie  jest cz ci  prawa. Stanowi ona swoisty 
test pochodzenia regu  prawnych. Pozytywizm uzna-
je za regu y prawne tylko te regu y, które przesz y ten 
test pozytywnie, czyli które wywodz  si  od autorytetu 
prawodawczego.

Prawo jest dla pozytywizmu zjawiskiem j zykowym, 
a dok adnie rzecz ujmuj c – tekstowym. Poznajemy pra-
wo, poznaj c j zykowy tekst wytworzony przez prawo-
dawc . Tutaj pojawia si  jednak w tpliwo , jak szeroko 
ten j zyk nale y rozumie . Je li tylko semantycznie (zna-
czenie) i syntaktycznie (sk adnia), to sytuacja prawnika 

3  Zob. opis tego sporu, cho  przedstawianego jako spór formalistów i an-
tyformalistów, w pracy Marcina Matczaka: Summa iniuria. O b dzie for-
malizmu w stosowaniu prawa, Warszawa 2007, s. 53–82.

jest taka, jak j  opisuj  tradycyjne kanony wyk adni j zy-
kowej, i nie ma tu miejsca na aktywizm s dziowski. Do-
piero w czenie aspektu pragmatycznego do pozytywi-
stycznej koncepcji j zyka oznacza, e aktywizm s dziow-
ski nie jest sprzeczny z ide  pozytywizmu prawniczego, 
bo wówczas w badaniu tekstu prawnego uwzgl dnia si  
ca  kontekstowo  i sytuacyjno  prawa. Granica tekstu 
ulega wówczas rozmyciu. Pozytywizm akceptuj cy tak 
szerokie uj cie j zyka jest, w zasadzie, zaprzeczeniem 
tradycji pozytywistycznej, która d y a do separowania 
nie tylko prawa i moralno ci, lecz tak e j zykowych gra-
nic tekstu prawnego. W czaj c do badania pragmatyk , 
zaprzecza si , w istocie, pozytywizmowi, ale niejako od 
rodka, bez wdawania si  z nim w spór doktrynalny4. 

Je li jednak pozytywizm ujmie si  historycznie – jako 
doktryn  dogmatyczno-formaln  wyposa on  w w sk  
koncepcj  j zyka i sylogizm, czyli jako doktryn  ograni-
czaj c  dyskrecjonalno  s dziowsk  – to niemo liwe jest 
pogodzenie go z aktywizmem. Proponuje si  wówczas 
odej cie od pozytywizmu i przyj cie koncepcji opartych 
na hermeneutyce lub stanowiska, które mo na nazwa  
postpozytywizmem, które akceptuje szerokie rozumienie 
j zyka prawnego i oferuje na tej podstawie nowe warto -
ci w procesie stosowania prawa5.

Dopiero dla Herberta Lionela Adolphusa  Harta 
poznanie prawa wymaga uchwycenia nie tylko prawa 
w zewn trznym poznaniu regularno ci zachowa  j -
zykowych zwi zanych z prawem, lecz tak e tzw. we-
wn trznego aspektu regu y, czyli zaj cia wobec niej 
„krytyczno-refleksyjnej postawy”6. Jest to element 
hermeneutyczny tej koncepcji prawa, oparty na em-
patii7. Normatywno  prawa nie sprowadza si  zatem 
tylko do bezpo redniego poznania wzorca zachowania 
zawartego w normie, lecz ukazuje si  w poznaniu jako 
pewne znaczenie. Do istoty znaczenia nale y to, e nie 
daje si  ono uchwyci  bezpo rednio, jak przedmiot 
naturalny. Hart odrzuca naiwno  pierwotnego pozy-
tywizmu i jednocze nie uczy odró nia  normatywno  
od bod ców pochodz cych od zwyk ych nawykowych 
regu  spo ecznych, do których zalicza on regu y etykie-
ty, gramatyki czy gier sportowych. Moralno  i prawo 
s  zbiorami regu , które zobowi zuj .

Pierwotny pozytywizm nie potrafi  wyja ni  ró -
nicy pomi dzy przymusem, który obywatel odczuwa 
wobec woli suwerena, a obaw  przed przymusem. Jak 
ju  powiedzieli my, opiera  on autorytet suwerena na 
sankcji i sprowadza  rol  normy prawnej do sterowania 
zachowaniem. Ró nica pomi dzy dwiema wymienionymi 
sytuacjami by a nieuchwytna. Dopiero wprowadzenie 

4  W naszej literaturze tak  pozycj  zajmuje M. Matczak, który z tego po-
wodu nie widzi sprzeczno ci mi dzy pozytywizmem i aktywizmem, zob. 
M. Matczak, Summa iniuria..., s. 111–130 i 133–134.

5  Por. M. Zirk-Sadowski, Instytucjonalny i kulturowy wymiar integracji 
prawnej, w: L. Leszczy ski (red.), Zmiany spo eczne a zmiany w prawie. 
Aksjologia, konstytucja, integracja europejska, Lublin 1999, s. 35–47.

6 H.L.A. Hart, The Concept of Law, Oksford 1961, s. 52.
7 R. Cotterell, The Politics of Jurisprudence, Londyn–Edynburg 1989, s. 75.
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aspektu wewn trznego pozwala na uchwycenie ró nicy 
pomi dzy sytuacj  bycia pod przymusem a sytuacj  bycia 
zobowi zanym do czego . Zrozumienie regu y zostaje 
zatem oddzielone od doznania jej tylko jako bod ca. 
Regu a nie jest prawem, dopóki jej adresat nie zajmuje 
wobec niej postawy, któr  Hart nazwa  krytyczno-reflek-
syjn , a która polega na tym, e adresat j  akceptuje lub 
wysuwa pod jej adresem postulaty, które stara si  uzasad-
ni . Wewn trzny punkt widzenia chroni s dziego przed 
sprowadzaniem normy prawnej do roli zewn trznego 
bod ca w wymiarze teoretycznym. S dzia nie poznaje 
prawa, dopóki nie zajmuje wobec niego wewn trznego 
punktu widzenia i w jaki  sposób nie prze ywa jego tre ci 
jako subiektywno ci przekszta canej w trakcie dyskursu 
prawniczego w intersubiektywno .

W ewolucji polskiej kultury prawnej po 1989 r. mo -
na dostrzec proces rozwijania si  tego wewn trznego 
punktu widzenia w postawach prawników. W procesie 
tym prawo postrzegane pocz tkowo jako bodziec ze-
wn trzny, pochodz cy z poduk adu politycznego kultury, 
s u cy g ównie do sterowania spo ecze stwem, staje si  
dla prawników stopniowo zjawiskiem komunikacyjnym, 
którego znaczenie jest konstytuowane i aktualizowane 
w dyskursie prawniczym8.

Antypozytywistyczny aktywizm

Dopiero odej cie od pozytywistycznej wizji prawa, 
jako tekstu na rzecz prawa, czyli rezultatu komunika-
cji spo ecznej, w której uczestnicz  równie  s dziowie, 
pozwala zbudowa  koncepcj  aktywizmu s dziowskiego, 
która nie jest uzale niona od pozytywizmu uzupe nio-
nego skomplikowanymi za o eniami lingwistycznymi 
wprowadzanymi do wyk adni j zykowej. Aktywizm 
pojawia si  zatem na innym poziomie, kiedy od j zyka 
przechodzimy ju  do dyskursu spo ecznego, czyli dialogu 
regulowanego za o eniami etycznymi.

Efektywno  tego dyskursu jest uwarunkowana rea-
lizacj  pewnych wymogów etycznych, których spe nienie 
pozwala uzna  jego wynik za racjonalnie uzyskany i ak-
ceptowalny. W przypadku dyskursu prawnego znaczna 
cz  tych wymogów jest okre lona równie  przez etyki 
prawnicze kontroluj ce zachowania spo eczne s dziów. 
Normy reguluj ce takie zagadnienia, jak: mo liwo  wy-
suwania pewnych argumentów, ograniczenie tajemnic  
zawodow , okazywanie szacunku s dowi, kompetencja 
zawodowa – formu uj  wymogi etyczne, które musz  
by  spe nione w dyskursie prawnym, aby mo na by o 
zaakceptowa  jego wynik. 

Dyskurs prawniczy jest oczywi cie nadbudowany 
nad dyskursem praktycznym, którego racjonalno  jest 
zdefiniowana przez wzór idealnej sytuacji komunika-
cyjnej. Wymogi zawarte w etykach prawniczych s  za-
tem cz sto tylko uszczegó owieniem tych wymogów 

8 Por. L. Morawski, G ówne problemy…, s. 78–125.

ogólnych. Wa ne jest jednak, e ich spe nienie umo liwia 
poznanie (zrozumienie) prawa jako specyficznego obiek-
tu kulturowego. Poznanie prawa dokonuje si  bowiem 
przez dzia ania komunikacyjne, których kryteria racjo-
nalno ci zawieraj , jak to wykazali my wy ej, wymogi 
etyczne. 

Aktywizm s dziowski opiera si  zatem na poznaniu 
prawa zale nym od wymogów etycznych stawianych 
dyskursowi prawniczemu. Odrzuca si  w nim koncep-
cje prawa jako obiektywnego i czysto zewn trznego 
wobec prawnika przedmiotu poznania. Zak ada si  za , 
e prawo ma wiele róde , a ustawa jest tylko jednym 

z nich, prawo jest uzasadnione autorytetem narodu, 
a zatem wola legislatora mo e by  dla s dziego tylko 
jednym z punktów odniesienia. Tekst prawny tylko u ci-
la prawo, które jednak w samym przepisie prawnym 

si  nie wyczerpuje, a s dzia jest gwarantem tak szeroko 
rozumianego prawa przeciwko arbitralno ci ustawo-
dawcy9. Wsparcie dla takiego rozumienia stosowania 
prawa najwyra niej widoczne jest w orzecznictwie Try-
buna u Konstytucyjnego, S du Najwy szego i Naczel-
nego S du Administracyjnego. S d prezentuje si  w nim 
jako instrument chroni cy obywatela przed samowol  
ustawodawcy.

Dzia alno  s dziego w koncepcji aktywizmu

Wskutek krytyki tekstualizmu pojawia si  nowa kon-
cepcja roli s dziego i os dzania. S dzenie, jako autono-
miczna czynno  kulturowa, charakteryzuje si  w po-
zytywistycznym tekstualizmie niezale no ci  prawa od 
polityki, legitymizowaniem w adzy pa stwowej przez 
prawo, kontrol  przymusu i jego ograniczeniem, akcep-
tacj  pluralizmu moralno ci tworz cych t o aksjologiczne 
prawa, istnieniem testu legalno ci aktów tworzenia i sto-
sowania prawa oraz uzasadnianiem decyzji prawnych na 
podstawie formalnej zgodno ci z prawem.

Istot  os dzania staje si  w pozytywizmie budowa-
nie przez s dziów sensu normatywnego z tekstu praw-
nego. Pozytywizm zak ada, e tre  prawa poznaje si  
tylko dzi ki poprawno ci j zykowej tekstu, który sam 
zapewnia jego odczytanie w sposób zgodny z intencj  
prawodawcy. Doprowadza wi c do instrumentalizacji 
czynno ci s dzenia. 

W takim uj ciu nie ma miejsca na powi zanie ja-
ko ci procesu wyk adni ze sposobem zorganizowania 
s dziów. Organizacja s dów jest bowiem okre lona tylko 
przez przymioty polityczne trzeciej w adzy. Polega na 
zapewnieniu s dziom niezawis o ci, a s dom niezale no-
ci jako trzeciej w adzy, aby umo liwi  im poszukiwanie 

i systematyzacj  wzorców zachowa  zawartych w tek cie 

9  Por. H. Rabault, Granice wyk adni s dziowskiej, Warszawa 1997, s. 10; por. 
te  A. Kozak, Granice prawniczej w adzy dyskrecjonalnej, Kolonia 2002, 
s. 122; J. Stelmach, Wspó czesna filozofia interpretacji prawniczej, Kraków 
1995, rozdz. II; M. Zirk-Sadowski, Prawo a uczestniczenie w kulturze, 

ód  1998, s. 57.
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wydanym przez suwerena. Po odkryciu roli j zyka w po-
znaniu prawa okaza o si  jednak, e s d musi by  tak 
zarz dzany, aby powsta a w nim wspólnota j zykowa 
s dziów, bo tylko w procesie spo ecznego porozumiewa-
nia si  jest mo liwe poznanie tekstu prawa. Jednak na-
wet wówczas pozytywizm nie daje s dziemu mo liwo ci 
aktywnego wp ywania na tre  regu , przez co powstaje 
antynomia charakterystyczna dla pozytywistycznej wi-
zji kultury prawnej: wzbogacenie epistemologii prawa 
o problemy j zykowe, z jednej strony, u wiadamia dys-
krecjonalno  decyzji s dziowskich, a z drugiej strony, 
uniemo liwia przyj cie koncepcji kultury prawnej ak-
ceptuj cej wprowadzanie przez prawników rozwi za  
b d cych rezultatem ich w asnej aktywno ci.

Dopiero odrzucenie pozytywistycznego tekstualizmu 
i opowiedzenie si  za aktywizmem s dziowskim zmie-
nia sytuacj  poznawcz  s dziego i daje mu mo liwo  
ponoszenia etycznej odpowiedzialno ci za tre  prawa. 
Na bazie antypozytywistycznego aktywizmu zadaniem 
s dziów i nauki prawa jest poszukiwanie jak najlepszego 
rozumienia prawa w kontek cie norm i warto ci kultu-
ry10. W ten sposób w adza s downicza staje si  realna, bo 
s dziowie poprzez os dzanie maj  w adz  nad integracj  
znacze  normatywnych w kulturze.

Dzi ki dyskursywno ci prawa, nawet w sytuacji nieja-
sno ci regu  prawnych, poprzez kontekst normatywny ycia 
spo ecznego, prawa stron procesu s  zawarte w przepisach 
prawnych, cho  nie w sposób bezpo redni. S dzia nie bu-
duje sensu normatywnego, opisuj c obiekt, który istnieje 
obiektywnie jako prawo. Prawo nie jest dla niego gotowe 
w chwili, gdy wypowie je prawodawca. W teorii aktywi-
stycznej s dzia formu uje argumenty wspieraj ce twierdze-
nia na temat praw i obowi zków podmiotów prawa. 

S dzia nie musi zatem opowiedzie  si  za wi kszo -
ci , bo jest pe noprawnym uczestnikiem argumentacji, 
który ma prawo wyda  wyrok. Nie jest zatem tylko re-
prezentantem demokratycznego suwerena. Jako uczest-
nik praktyki orzeczniczej nie formu uje deskryptywnych 
wypowiedzi o prawie, lecz formu uje je jako uczestnik 
kultury normatywnie zaanga owany w wypowiedzi 
o prawach i obowi zkach. Nie musi wi c opowiada  si  
za pogl dem popularnym – za pogl dem wi kszo ci. Na 
podstawie teorii integracyjnej orzecznictwa mo liwe jest 
odrzucenie przez s dziego pogl du wi kszo ci w sytuacji 
niejasnego prawa. 

Poznanie prawa nie rozpoczyna si , wbrew tradycji 
pozytywizmu prawniczego, od jakiego  pierwotnego mo-
mentu wyj ciowego umo liwiaj cego poznanie za pomoc  
testu pochodzenia prawa. Argumentuj c, s dzia ustala 
prawa podmiotowe stron, bior c pod uwag  moralne tra-
dycje spo ecze stwa. Jest zaanga owany aksjologicznie11.

10 Por. R. Dworkin, Law’s Empire, Londyn 1986, s. 410–411.
11  Szerzej na ten temat por. M. Zirk-Sadowski, Wyk adnia prawa a wspól-

noty s dziów, w: A. Chodu , S. Czepita (red.), W poszukiwaniu dobra 
wspólnego. Ksi ga jubileuszowa profesora Macieja Zieli skiego, Szczecin 
2010, s. 69–91.

Tradycje etyki prawniczej

Drugie rozumienie etyki zawodowej s dziów wi e 
si  z kontrol  spo eczn  sprawowan  nad s dziami przez 
korporacje. Tradycja tych korporacji i co za tym idzie 
– zakres i tre  kontroli etycznej prawników s  ró ne 
w poszczególnych kulturach prawnych. Wyst puj  tu 
istotne podobie stwa mi dzy s dziami a innymi zawo-
dami prawniczymi, co umo liwia stosunkowo szerokie 
do nich odwo ania12.

Pierwsza z tradycji etyki prawniczej, okre lana jako 
tradycja francuska, ukszta towa a si  w XVII i XVIII w. 
Adwokatura francuska pe ni a w tym okresie funkcj  
bufora mi dzy monarchi  absolutn  a spo ecze stwem, 
przez co adwokaci cz sto byli nara eni na represje ze 
strony w adzy. W ród adwokatur europejskich wykszta -
ci o si  wówczas bardzo silne przekonanie, e do dobre-
go wykonywania zawodu niezb dne s  dwa elementy: 
pe na niezale no  oraz cnoty zawodowe. Niezale no  
jest w tym przypadku rozumiana bardzo szeroko, przede 
wszystkim jako niezale no  od pa stwa, lecz tak e od 
klienta oraz innych prawników. Dzi ki tej niezale no ci 
równi sobie adwokaci mogli tworzy  elitarn  wspólnot , 
w ramach której kultywowali cnoty zawodowe, takie jak 
godno  zawodu, honor, odwaga, uczciwo , bezintere-
sowno , delikatno , pow ci gliwo , takt i uprzejmo . 
Cnoty te nie tylko by y cechami ka dego adwokata, lecz 
tak e wyznacza y standardy post powania. Mog y one 
pozostawa  wysoce niedookre lone, poniewa  w ra-
mach silnie zintegrowanej wspólnoty zawodowej ich 
interpretacja w konkretnych przypadkach nie budzi a 
kontrowersji.

Druga z tradycji etyki prawniczej to tradycja ame-
ryka ska, ukszta towana w USA pod koniec XIX w. 
Prawnicy ameryka scy tego okresu nie musieli pe ni  
funkcji bufora mi dzy pa stwem a spo ecze stwem, dzi -
ki czemu zwi zali si  przede wszystkim z tym ostatnim, 
stanowi c bardzo wa n  grup  w silnie zjurydyzowanym 
yciu gospodarczym, prywatnym i publicznym. W ta-

kich warunkach niezb dne do dobrego wykonywania 
zawodu okaza y si  tak e dwa elementy: lojalno  wobec 
klientów oraz precyzyjne regu y wykonywania zawodu. 
Lojalno  w stosunku do klientów oznacza w tym przy-
padku konsekwentne dzia anie w ich interesie, przybie-
raj ce cz sto posta  skrajnego zwi zania ich poleceniami. 
Jednak precyzyjne regu y wykonywania zawodu wyzna-
czaj  granice zaanga owania po stronie klienta, a tak e 
standardowe sposoby dzia ania zabezpieczaj cego jego 
interes. Wraz ze zmieniaj cymi si  warunkami obowi zki 
zawodowe, zawarte w regu ach wykonywania zawodu, 
wymaga y ci g ej aktualizacji.

Trzecia z tradycji etyki prawniczej to tradycja nie-
miecka, ukszta towana na pocz tku XX w. Powstawa a 

12  Szerzej o tradycjach etyki prawniczej i ich wspó czesnych przemianach 
zob. P. Skuczy ski, Status etyki prawniczej, Warszawa 2010, s. 17.
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ona w warunkach bardzo cz stych zmian ustroju poli-
tycznego i warto ci le cych u podstaw funkcjonowania 
spo ecze stwa oraz silnego zwi zku prawników z w adz  
pa stwow . W tradycji tej uznaje si , e dobre wykony-
wanie zawodu polega na realizacji dwóch elementów: ról 
zawodowych oraz pos usze stwa czynnikom wyznacza-
j cym te role. W a ciwe wykonywanie ról zawodowych 
oznacza realizacj  celów i warto ci centralnych dla ka dej 
z nich, w szczególno ci inne cele i warto ci realizowa-
ne s  na przyk ad przez adwokatów, inne przez proku-
ratorów, inne wreszcie przez s dziów. Pos usze stwo 
natomiast oznacza, e prawnicy swoje role zawodowe 
rekonstruowali przede wszystkim z prawa pozytywnego 
tworzonego przez w adz  polityczn . Wykazywali wi c 
w tym zakresie bierno , co cz sto zreszt  odczytuje si  
jako powa n  s abo  tej tradycji etyki prawniczej oraz 
co , co wymaga uzupe nienia przez aktywno  w kszta -
towaniu tych ról przez samych prawników.

Wyodr bnianie etyk zawodowych

Szczególna aksjologia zwi zana z wykonywaniem 
ró nych zaj  jest jednym z podstawowych argumentów 
za wyodr bnieniem etyki zawodowej konkretnych zawo-
dów. Je li bowiem przedstawiciele tych zawodów s  po-
wiernikami ró nego rodzaju najwa niejszych spo ecznie 
dóbr swoich klientów czy pacjentów, to musz  na nich 
równie  ci y  szczególne obowi zki zawodowe s u -
ce ochronie tych dóbr. Adresatami tych obowi zków s  
jednak tylko przedstawiciele tych zawodów, a nie ka dy 
podmiot. Zatem zespó  celów i warto ci ka dego zawodu 
i zwi zanych z nimi obowi zków zawodowych decyduje 
o swoisto ci jego etyki zawodowej. Natomiast w zakresie 
ogólnych moralnych standardów, w szczególno ci zasady 
moralnej odpowiedzialno ci, etyki wszystkich zawodów 
s  do siebie podobne.

Otwart  kwesti  pozostaje jednak, na podstawie ja-
kich faktów spo ecznych nale y ustala  owe cele i war-
to ci ka dego zawodu. Jest to zagadnienie nie tylko teo-
retyczne, lecz tak e o znacznej donios o ci praktycznej. 
Przyj te rozwi zanie wp ywa bowiem na tre  ca ej etyki 
danego zawodu. Najistotniejsze stanowiska w tym zakre-
sie odwo uj  si  do kategorii ról zawodowych i kategorii 
relacji. Najogólniej rzecz bior c, podstawowa ró nica 
mi dzy nimi polega na tym, e w pierwszym przypadku 
kwesti  o zasadniczym znaczeniu jest miejsce danego 
zawodu w strukturze spo ecznej, w szczególno ci jego 
funkcje w spo ecznym podziale pracy, za  w drugim – 
priorytet w wyznaczaniu celów i warto ci danego zawo-
du maj  interakcje spo eczne, w których uczestnicz  jego 
przedstawiciele, przede wszystkim z destynatariuszami 
ich dzia a , a wi c klientami, pacjentami itp. Na tej pod-
stawie wida  wyra nie, e w ramach obu stanowisk przy 
definiowaniu celów i warto ci danego zawodu w pierw-
szym przypadku jest brany pod uwag  szerszy zakres 
wyznaczaj cych je czynników, a w drugim – w szy. 

Ró nica ta jest jeszcze bardziej wyra na dzi ki 
analizie przyk adów. W przypadku etyki adwokackiej 
niezmiernie istotne s  np. relacje z klientami, które po-
woduj , e stanowisko odwo uj ce si  do tej kategorii 
jest szczególnie popularne. Na tej podstawie mo na 
okre li  zasad  lojalno ci wobec klienta, oznaczaj c  
powinno  realizacji interesu klienta wszelkimi mo li-
wymi sposobami oraz umacniania zaufania klienta do 
adwokata. Jednak za o enie, e oczekiwania klienta maj  
najwi kszy wp yw na kszta t zawodu adwokata, nie bie-
rze pod uwag  innych czynników. Zasada lojalno ci jest 
bowiem ograniczona przez obowi zki: w stosunku do 
s dów i urz dów, przed którymi wyst puje adwokat, 
w stosunku do spo ecze stwa oraz do kolegów wyko-
nuj cych ten sam zawód. Obowi zki te w du ym stopniu 
mo na wyznaczy  np. na podstawie przepisów ustaw 
procesowych oraz ustaw zawodowych, które w sposób 
ca o ciowy reguluj  zawodowe role adwokatów.

Kategoria ról zawodowych ma t  zalet  w stosun-
ku do kategorii relacji, e w okre laniu celów i warto -
ci danego zawodu pozwala uwzgl dni  szerszy zakres 
kszta tuj cych je czynników. Nie jest to jednak jej jedyna 
przewaga. Mo na bowiem zauwa y , e nie we wszyst-
kich zawodach mo na w sposób wyra ny wskaza , z jak  
grup  podmiotów ich przedstawiciele wchodz  w szcze-
gólne relacje, w których powierzane s  im najwa niejsze 
dobra tych podmiotów. O ile w przypadku adwokatów 
pewne jest, e tak  grup  s  klienci, a w przypadku le-
karzy – pacjenci, o tyle w przypadku s dziów takie wy-
odr bnienie grupy destynatariuszy jest bardziej proble-
matyczne. Niew tpliwie s dziowie maj  ró nego rodzaju 
obowi zki, np. wobec stron post powania, ale wydaje 
si , e jest to za ma o, aby powiedzie , e relacja z osoba-
mi, wobec których wydawany jest wyrok, stanowi ród o 
etyki s dziowskiej. Mo na te  powiedzie , e s dziowie, 
b d c funkcjonariuszami publicznymi, maj  szczególne 
obowi zki wobec pa stwa. Jednak takie etatystyczne 
pojmowanie celów i warto ci zawodu s dziego by oby 
pewnym uproszczeniem.

Powy sze wzgl dy przes dzaj , e w dalszych roz-
wa aniach nale y przyj  okre lenie celów i warto ci 
etyki s dziowskiej za pomoc  kategorii ról zawodo-
wych. Takiego ustalenia dokonuje si  poprzez si gni -
cie do czynników kszta tuj cych role zawodowe. Przede 
wszystkim s  to czynniki funkcjonalne, a wi c spo ecznie 
donios e zadania, które realizuje dany zawód, czynniki 
systemowe, czyli miejsce danego zawodu w strukturze 
zawodowej i relacje do innych zawodów, oraz czynni-
ki interakcyjne, czyli charakter czynno ci zawodowych 
wykonywanych w ramach danego zawodu. Oprócz tych 
trzech rodzajów czynników kszta tuj cych prawnicze role 
zawodowe nale y bra  pod uwag  równie  oczekiwania 
przedstawicieli danego zawodu w stosunku do ich w as-
nej profesji oraz oczekiwania spo eczne, które wi  si  
przede wszystkim z ochron  i rozwijaniem zaufania do 
zawodu. Wszystkie te czynniki mo na odnale  zarówno 
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w ró nego rodzaju aktach normatywnych (formalne ró-
d a etyki zawodowej), jak i w praktyce spo ecznej (ma-
terialne ród a etyki zawodowej).

Etyka s dziowska – ewolucja poj cia

Na podstawie powy szych ustale  dotycz cych 
miejsca etyki s dziowskiej na tle etyki zawodowej w ogó-
le oraz w ramach etyki prawniczej mo liwe jest bli sze 
okre lenie, co w omawianym uj ciu rozumie si  przez 
to poj cie. Najpro ciej mo na powiedzie , e etyka s -
dziowska to etyka zawodowa s dziów, a wi c normy 
dobrego wykonywania zawodu s dziego s u ce reali-
zacji celów i warto ci s dziowskich ról zawodowych. Do 
owych celów i warto ci z ca  pewno ci  mo na zaliczy  
zasady niezawis o ci i bezstronno ci s dziów oraz za-
sad  sprawiedliwo ci. Trudno bowiem kwestionowa , 
e zasady te i wyra ane przez nie warto ci zaliczane s  

do podstaw etyki s dziowskiej s dziów przynale cych 
do ró nych kultur prawnych, yj cych w ró nych epo-
kach czy te  po prostu orzekaj cych w ró nego rodzaju 
sprawach w ramach tego samego systemu s downictwa. 
Jednak fakt, e zasady te stanowi  niepodwa alne pod-
stawy etyki s dziowskiej, nie oznacza, i  w zale no ci od 
kultury czy epoki nie s  one ró nie interpretowane i e 
wi zane z nimi bywaj  odmienne obowi zki zawodowe. 
Warto wi c krótko omówi  historyczne etapy kszta to-
wania si  etyki s dziowskiej.

Przede wszystkim nale y zauwa y , e zasady nie-
zawis o ci, bezstronno ci czy sprawiedliwo ci mo na 
odnale  w dziejach, jeszcze zanim powsta y s dow-
nictwo i grupa s dziów przypominaj ca swym sk adem 
i statusem dzisiejszy korpus s dziowski. Rozstrzyganie 
konfliktów spo ecznych odbywa o si  w najró niejszych 
historycznych formach, z których jedynie tytu em przy-
k adu przywo a  mo na uchwa y zgromadze  ludowych 
w staro ytnej Grecji, rozstrzygni cia pretora w Rzymie 
czy uprawnienia monarchów, feuda ów i ró nego ro-
dzaju samorz dów w redniowiecznej Europie. Cho  we 
wszystkich tych przypadkach mo na mówi  o bezstron-
no ci czy sprawiedliwo ci i kwestie te by y w ówczesnej 
filozofii ywo dyskutowane, to wydaje si , e trudno 
by oby mówi  o etyce s dziowskiej w tamtych czasach. 
Nie zmienia tego nawet fakt, e do dzi  u ywana alegoria 
owych zasad w postaci bogini Temidy ma staro ytny ro-
dowód. Mo na wi c powiedzie , e etyka s dziowska nie 
si ga swoj  przesz o ci  tak daleko, jak jej podstawowe 
zasady. Komplikuje to nieco rozwa ania w tym zakresie, 
poniewa  dzi ki temu, w przeciwie stwie do etyki in-
nych zawodów, etyka s dziowska jest od momentu swojej 
genezy uwik ana w fundamentalne spory z zakresu filo-
zofii prawa, filozofii polityki i filozofii spo ecznej.

Grupa zawodowa s dziów, w rozumieniu zbli onym 
do dzisiejszego znaczenia tego terminu, zacz a kszta -
towa  si  w krajach Zachodu dwutorowo. W obydwu 
przypadkach zwi zane by o to ze wzrostem znaczenia 

s dów monarszych, które zacz y by  obsadzane przez 
s dziów orzekaj cych zawodowo. Z jednej strony w An-
glii, gdzie s dy monarsze by y silne równie  w rednio-
wieczu, s dziowie przygotowywali si  do wykonywania 
swego zawodu w sposób praktyczny, w ramach tzw. Inns 
of Courts, w ramach których zreszt  kszta cili si  równie  
przedstawiciele innych zawodów prawniczych. Tylko 
w ten sposób mogli bowiem pozna  common law, które 
nie by o przedmiotem kszta cenia uniwersyteckiego. By o 
nim natomiast prawo rzymskie i prawo kanoniczne, któ-
re – jak wiadomo – w prawie angielskim nigdy nie ode-
gra y wi kszej roli. Rekrutacja s dziów spo ród osób ma-
j cych praktyczne przygotowanie do zawodu, specyfika 
systemu common law, polegaj ca na prawotwórczej roli 
s dów, oraz tradycyjnie kontradyktoryjny model procesu 
s dowego powoduj , e kraje anglosaskie wytworzy y 
swoj  w asn  kultur  prawn , z któr  wi e si  specy-
ficzne rozumienie etyki s dziowskiej. Z drugiej strony, 
w krajach kontynentalnej kultury prawnej wzmacnianie 
s dów monarszych zbieg o si  z powszechn  recepcj  
prawa rzymskiego, którego g ównym czynnikiem by y 
pog bione badania prowadzone na organizuj cych si  
uniwersytetach. Dzi ki temu monarchowie, centralizuj c 
w adz  w duchu absolutystycznym i d c do likwidacji 
rozdrobnienia feudalnego, nie zdawali si  na prawników 
maj cych praktyczne wykszta cenie, lecz anga owali ab-
solwentów uniwersyteckich wydzia ów prawa. Pozycj  
pioniera i jednocze nie rozwi zania modelowego przypi-
suje si  w tym zakresie S dowi Rzeszy, który by  s dem 
cesarskim powsta ym w 1495 r., maj cym s u y  wzmoc-
nieniu w adzy cesarza. Po raz pierwszy na tym obszarze 
zacz  funkcjonowa  s d, który w wi kszo ci swojego 
sk adu mia  charakter zawodowy. W lad za nim posz y 
rozwi zania innych pa stw europejskich, co doprowa-
dzi o do wykszta cenia swego rodzaju etatystycznego mo-
delu s downictwa. Cechami charakterystycznymi tego 
systemu by y uniwersyteckie przygotowanie s dziów, 
ograniczona rola prawotwórstwa s dowego oraz inkwi-
zycyjny model procesu s dowego.

W pó niejszym okresie kluczowe, z punktu widze-
nia jednolito ci rozumienia etyki s dziowskiej w krajach 
Zachodu, by o równie  wprowadzenie do praktyki ustro-
jowej pa stw zasady podzia u w adz. Szczególnie istotne 
jest to, e w krajach kontynentu europejskiego dokona o 
si  to na podstawie koncepcji wyra onej przede wszyst-
kim przez Charlesa de Montesquieu, wed ug którego we 
wzajemnych relacjach w adzy ustawodawczej, wykonaw-
czej i s downiczej ta ostatnia mia a by  „ustami ustawy”. 
Jednoczesne realizowanie programu kodyfikacji, którego 
podstawowym celem by o stworzenie aktów prawnych 
w najwy szym stopniu jasnych, zupe nych i niesprzecz-
nych, w jeszcze wi kszym stopniu pot gowa o niech  do 
jakiejkolwiek aktywno ci s dziów w stosowaniu prawa. 
Przyk adem mo e by  s ynna instytucja rekursu ustawo-
dawczego, która oznacza a obowi zek skierowania zapy-
tania do organów w adzy ustawodawczej w przypadku 
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w tpliwo ci interpretacyjnych, zamiast uciekania si  do 
wyrafinowanych metod wyk adni uchodz cej za nie-
dopuszczalne prawotwórstwo i w konsekwencji za na-
ruszenie zasady podzia u w adz. Tymczasem w krajach 
anglosaskich w adza s downicza zachowa a tradycyjne 
kompetencje prawotwórcze oraz pozycj  w ramach tego 
podzia u.

Oczywi cie obecnie rozumienie etyki s dziowskiej 
podlega wielu przemianom, które powoduj , e histo-
ryczne podzia y trac  nieco na znaczeniu. Z jednej strony, 
kraje kultury prawnej common law coraz szerzej otwiera-
j  si  na tworzenie prawa poprzez jego stanowienie, co 
zmniejsza zakres s dowego prawotwórstwa i stawia na 
porz dku dziennym klasyczne problemy zwi zane z wy-
k adni  prawa. Z drugiej strony, w krajach kultury prawa 
stanowionego coraz szerzej wyst puje zjawisko s dowego 
prawotwórstwa, g ównie za spraw  roli precedensu jako 
ród a prawa europejskiego, lecz tak e w ramach orzecz-

nictwa s dów prawa publicznego – administracyjnych 
i konstytucyjnych. Niekiedy mówi si  wi c o konwergen-
cji obydwu typów kultur prawnych. Nale y jednak pa-
mi ta , e kwestia prawotwórczego charakteru orzecze  
s dowych nie jest jedyn , a mo e nawet nie najwa niejsz  
ró nic  obydwu typów kultur prawnych. Z punktu wi-
dzenia rozumienia etyki s dziowskiej niezmiernie wa ne 
wydaj  si  chocia by ró nice odnosz ce si  do organi-
zacji procesów s dowych (kontradyktoryjno  i inkwi-
zycyjno ), systemu rekrutacji s dziów (ukoronowanie 
kariery prawniczej i scentralizowane szkolenie) czy roli 
czynnika spo ecznego w wymiarze sprawiedliwo ci ( awa 
przysi g ych i awnicy)13.

Mimo to mo na mówi  o zachodz cych w ostatnich 
latach dynamicznych przemianach rozumienia etyki s -
dziowskiej, które zdaje si  zaciera  ró nice mi dzy po-
szczególnymi kulturami prawnymi i zmierza  do uni-
wersalnego uj cia. Procesy te mo na interpretowa  jako 
odpowiedniki omówionego powy ej czenia ró nych 
tradycji etyki prawniczej i wypracowania z o onego, 
ale dzi ki temu adekwatnego i uniwersalnego, uj cia 
jej spo ecznego dzia ania. W ród tych procesów mo na 
wyró ni  jurydyzacj , profesjonalizacj  i globalizacj , 
oczywi cie traktowane jako szersze procesy spo eczne 
dotykaj ce m.in. zawodów prawniczych. W odniesie-
niu do s dziów momentem wiadcz cym o zachodzeniu 
wszystkich tych procesów naraz mo e by , uznawane za 
prze omowe, opracowanie i przyj cie w kwietniu 2003 r. 
przez Komisj  Praw Cz owieka ONZ „Zasad post powa-
nia s dziów” z Bangalore (Bangalore Principles of Judi-
cial Conduct). Ten swoisty ponadnarodowy kodeks etyki 
zawodowej s dziów nie tylko sformu owa  uniwersalne 
normy etyki s dziowskiej wspólne dla wszystkich kultur 

13  Zob. R. Sarkowicz, Przewodnik etyki s dziowskiej. Zasady etyki dla s -
dziów Anglii i Walii, Warszawa 2007, s. 16, wed ug którego „nadmierne 
bagatelizowanie istotnych ró nic systemowych powsta ych na tym tle 
by oby niew a ciwe, zw aszcza w dziedzinie prawa procesowego, w tym 
bardziej procesu karnego”.

prawnych wiata, lecz tak e da  impuls do powstania 
kodeksów etyki zawodowej s dziów w poszczególnych 
krajach, w tym tak e takich, w których wcze niej domi-
nowa  sceptycyzm w stosunku do takiej kodyfikacji14. 

Poza omówionym powy ej zró nicowaniem rozu-
mienia etyki s dziowskiej w zale no ci od epoki histo-
rycznej i kultury prawnej – przy zastrze eniu, e w tym 
ostatnim przypadku ró nice ulegaj  w ostatnich latach 
zacieraniu – mo na równie  mówi  o odmienno ciach 
tego rozumienia w ramach poszczególnych porz dków 
prawnych, ze wzgl du na zró nicowanie s dziowskich 
ról zawodowych. Wydaje si , e mo na wyodr bni  trzy 
grupy s dziów pe ni cych odmienne funkcje zawodowe 
we wspó czesnych pa stwach.

Po pierwsze, chodzi o s dziów s dów powszechnych, 
których podstawowym zadaniem jest rozpoznawanie 
spraw co do ich istoty. Nie jest to równie  grupa jed-
nolita, a podstawowy podzia  w jej ramach to rozró -
nienie s dziów-cywilistów i s dziów-karnistów. Wydaje 
si  jednak, e wspólne cechy tej grupy w postaci bezpo-
redniego kontaktu ze spraw  i obowi zku wydania roz-

strzygaj cego j  orzeczenia pozwalaj  mówi  o tej grupie 
cznie. Podstawowym problem etyki s dziowskiej w od-

niesieniu do tej roli zawodowej s  relacje wobec stron 
i innych podmiotów uczestnicz cych w post powaniu.

Po drugie, mo na równie  mówi  o grupie s dziów 
s dów kasacyjnych, których zadaniem jest kontrola orze-
cze  i decyzji czy szerzej – wszelkich aktów stosowania 
prawa pod wzgl dem ich zgodno ci z prawem. Równie  
ta grupa nie jest jednolita, poniewa  mo na w jej ramach 
wyró ni  np. s dziów s du najwy szego oraz s dziów 
s dów administracyjnych. Cech  charakterystyczn  od-
nosz c  si  do wszystkich s dziów w tej grupie jest to, 
e nie rozpoznaj  oni spraw co do ich istoty, lecz badaj  

rozstrzygni cia ju  zapad e. Towarzyszy temu zazwyczaj 
ograniczony kontakt ze stronami, który zast piony jest 
pisemno ci  post powania lub przymusem posiadania 
przez stron  profesjonalnego pe nomocnika. Podstawo-
wym problemem etyki s dziowskiej w tym przypadku 
jest ustalenie w a ciwego rozumienia prawa oraz stan-
dardów post powania dowodowego, które s  nast pnie 
kryteriami oceny zaskar anych rozstrzygni . Mo na 
wi c powiedzie , e podstawowym problemem w tym 
zakresie s  nie tyle relacje ze stronami, ile postawy wobec 
samego prawa i sposoby dokonywania jego wyk adni.

Po trzecie, mo na równie  mówi  o na pewno naj-
mniej licznej, ale odgrywaj cej coraz wa niejsz  rol , 
grupie s dziów s dów konstytucyjnych. Szczególnie 
w krajach, w których instytucja skargi konstytucyjnej 
uregulowana jest w sko, a tak w a nie jest w Polsce – 
s dy konstytucyjne s  typowymi s dami prawa. Co do 
zasady, stronami w post powaniu s  organy tworz ce 
prawo lub odpowiedzialne za stan prawa, a kontroli 

14  Zob. szerzej T. Romer, M. Najda, Etyka dla s dziów. Rozwa ania, War-
szawa 2007, s. 177 i n.
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podlegaj  nie konkretne rozstrzygni cia, lecz normy 
prawne. S dziowie konstytucyjni interpretuj c konsty-
tucj  na potrzeby takiej kontroli, cz sto musz  okre li  
ró nego rodzaju warto ci konstytucyjne, a nast pnie do-
konywa  ich wywa enia, aby sformu owa  jasn  norm  
konstytucyjn . Dlatego te  coraz cz ciej mówi si , e 
s dziowie konstytucyjni nie tylko pe ni  funkcj  nega-
tywnego ustawodawcy, lecz tak e s  aktywni w sferze 
pozytywnego rozstrzygania ró nych zagadnie  ycia pu-
blicznego. Rozstrzygni cia te wi  nie tylko inne s dy, 
lecz tak e w adz  ustawodawcz  i wykonawcz . Mo na 
wi c powiedzie , e podstawowym problemem s dziów 
pe ni cych t  s dziowsk  funkcj  zawodow  jest stopie  
aktywizmu w interpretacji konstytucji. 

Podsumowuj c, poj cie etyki s dziowskiej nie jest 
jednoznaczne i jest rozumiane ró nie, w zale no ci od 
tego, w jakiej kulturze prawnej czy epoce historycznej 
jest ona rozpatrywana. Tak e w ramach poszczególnych 
porz dków wyst puje zró nicowanie etyki s dziowskiej, 
w zale no ci od pe nionych przez s dziów funkcji zawo-
dowych. Najbardziej charakterystyczny, cho  zapewne 
nie jedyny, jest podzia  na s dziów s dów powszechnych, 
s dów kasacyjnych oraz s dów konstytucyjnych. Zró ni-
cowanie to powoduje, e nieco inaczej w ka dym przy-
padku interpretowane b d  podstawowe zasady etyki 
s dziowskiej, takie jak niezawis o , bezstronno  i spra-
wiedliwo . Nale y jednak pami ta , e podzia y te s  
jedynie konstrukcj  pewnych typów idealnych, które wy-
znaczaj  jedynie zakres problemów charakterystycznych 
dla danych ról s dziów. Nie znaczy to wi c, e problemy 
te nie wyst puj  w przypadku innych ról. lecz e ich 
wyst powanie ma tam mniejsze nat enie.

Materialne ród a etyki s dziowskiej

Ze wzgl du na fakt, e etyka s dziowska przynale y 
do etyki prawniczej, rozumianej jako dziedzina norma-
tywna, na któr  – oprócz regu  wykonywania zawodu 
maj cych mniej lub bardziej zjurydyzowany charakter 
– sk adaj  si  równie  cele i warto ci poszczególnych 
s dziowskich ról zawodowych oraz najbardziej ogólne 
standardy moralne w postaci zasady moralnej odpowie-
dzialno ci, poprzestanie na omówieniu jedynie formal-
nych róde  etyki s dziowskiej by oby niewystarczaj ce, 
chocia by ze wzgl du na konieczno  zapewnienia jej 
spo ecznego dzia ania. Niezb dne jest zatem omówie-
nie równie  nieformalnych, a wi c materialnych róde  
etyki s dziowskiej, które umo liwi  okre lenie celów 
i warto ci poszczególnych s dziowskich ról zawodowych 
i w zwi zku z tym przyj cie poprawnego rozumienia jej 
podstawowych zasad. Omówienie to nie musi oczywi cie 
abstrahowa  od wskazanych powy ej formalnych róde  
etyki s dziowskiej, poniewa  mog  one pos u y  do usta-
lenia tych zasad, co jest szczególnie istotne przy braku 
kompleksowych bada  empirycznych w tym zakresie. 
W niniejszych rozwa aniach zostanie wi c wskazany 

jedynie pewien kierunek poszukiwa  odpowiadaj cy 
obecnemu stanowi bada , ale nale y podkre li , e jest 
to pole badawcze w znacznym stopniu nadal otwarte.

W ród materialnych róde  etyki s dziowskiej mo na 
wskaza  przede wszystkim trzy rodzaje czynników spo-
ecznych, które pozwalaj  na jej wyodr bnienie, decyduj  

o jej swoisto ci oraz w du ym stopniu wyznaczaj  jej 
tre . Po pierwsze, s  to czynniki funkcjonalne odwo-
uj ce si  do kategorii zada  s dziów, które powierzone 

s  im przez spo ecze stwo. Po drugie, wa ne s  równie  
czynniki systemowe, a wi c przede wszystkim miejsce 
s dziów w strukturze spo ecznej, w tym g ównie w ra-
mach spo ecznego podzia u pracy. Po trzecie wreszcie, 
nale y si  równie  odwo a  do czynników interakcyj-
nych, a wi c przede wszystkim do charakteru czynno ci 
zawodowych, które s dziowie wykonuj . Trzeba jednak 
pami ta , by wszystkie te czynniki uwzgl dni  w rów-
nym stopniu. Tylko po czenie w analizie kategorii zada  
s dziów, ich statusu oraz charakteru ich czynno ci mo e 
doprowadzi  do odpowiedzi na pytanie o aksjologiczne 
podstawy etyki s dziowskiej.

Funkcje spo eczne s dziów

Pierwsz  grup  wa nych czynników kszta tuj cych 
etyk  s dziowsk  s  funkcje, które s dziowie pe ni  
w spo ecze stwie. Na zagadnienie to mo na spojrze  
w dwojaki sposób.

Z jednej strony, nie mo na pomin  postanowie  
Konstytucji RP, która w art. 175 ust. 1 stanowi, e wy-
miar sprawiedliwo ci w Rzeczypospolitej Polskiej spra-
wuj  S d Najwy szy, s dy powszechne, s dy administra-
cyjne oraz s dy wojskowe, doprecyzowuj c w art. 177, 
e s dy powszechne sprawuj  wymiar sprawiedliwo ci 

we wszystkich sprawach, z wyj tkiem spraw ustawowo 
zastrze onych dla w a ciwo ci innych s dów. Mo na 
wi c powiedzie , e podstawowym zadaniem s dziów 
jest wymierzanie sprawiedliwo ci, które jest zreszt  za-
strze one do ich wy cznej w a ciwo ci. Jest to przed-
miotowe rozumienie wymiaru sprawiedliwo ci. Wymiar 
sprawiedliwo ci rozumie si  cz sto równie  podmioto-
wo, jako organy wymiaru sprawiedliwo ci, czyli jako sys-
tem s downictwa, któremu powierzone jest wymierzanie 
sprawiedliwo ci w sensie przedmiotowym. W ka dym 
przypadku mo na uzna , e g ównym zadaniem s dziów 
jest wymierzanie sprawiedliwo ci.

Z drugiej strony, nale y zauwa y , e wymiar spra-
wiedliwo ci jest cz ci  szerszego zjawiska, okre lanego 
jako stosowanie prawa, w sk ad którego wchodzi rów-
nie  m.in. administracyjne stosowania prawa. Prawo 
stosuj  wi c wszelkie organy w adzy publicznej, przede 
wszystkim wtedy gdy normy prawne nie s  przestrze-
gane przez ich adresatów, w tym g ównie w sytuacjach 
ró nego rodzaju konfliktów spo ecznych mi dzy stro-
nami. Stosowanie prawa jest przedmiotem wielu teo-
retycznych uj , jednak z punktu widzenia niniejszych 
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rozwa a  najwa niejsze wydaje si  to, e rozstrzygni -
cia prawne powinny by  jednocze nie zgodne z prawem 
oraz racjonalnie uzasadnione. Oznacza to, e zadaniem 
s dziów jest rozstrzyganie przez nich konfliktów spo-
ecznych mi dzy stronami post powa  nie tylko na pod-

stawie norm prawnych, lecz tak e poprzez jednoczesne 
przedstawienie racjonalnych argumentów za tak , a nie 
inn  rekonstrukcj  stanu faktycznego sprawy, tak , a nie 
inn  przyj t  wyk adni  prawa oraz wreszcie takim, a nie 
innym ustaleniem skutków prawnych rozstrzygni cia. 
Oczywi cie nie chodzi tu tylko o uzasadnienie w sensie 
procesowym, lecz o takie kszta towanie przebiegu pro-
cesu s dowego, aby stanowi  on ci g czynno ci intelek-
tualnych, z których wynika rozstrzygni cie.

Niezale nie jednak od tego, które z powy szych uj  
zostanie przyj te – a trzeba zauwa y , e raczej si  one 
uzupe niaj , ni  wykluczaj  – nale y pami ta , e dla ety-
ki s dziowskiej takie sformu owanie zada  s dziów ma 
podwójny skutek. Po pierwsze, zasady etyki s dziowskiej 
i zwi zane z nimi obowi zki zawodowe musz  wprost 
by  zwi zane ze sprawiedliwym, praworz dnym i ra-
cjonalnym rozstrzyganiem spraw. Niezawis o  i bez-
stronno  nie mog  by  wi c rozumiane jedynie nega-
tywnie, jako niekierowanie si  przez s dziów naciskami 
lub nieuzasadnionymi oczekiwaniami, lecz tak e pozy-
tywnie, jako okre lony sposób moderowania procesu 
dochodzenia i uzasadniania rozstrzygni cia oraz uczest-
niczenia w nim. Po drugie, s dziowie musz  nie tylko 
realizowa  te zasady. Musz  te  post powa  w sposób, 
który nie stwarza wra enia czy pozorów niezgodno ci 
z tymi zasadami. Do wype niania tych zada  konieczne 
s  bowiem nie tylko umiej tno ci, lecz tak e spo eczna 
wiarygodno , poniewa  s dziowie s  postrzegani jako 
osoby b d ce wzorcami post powania zgodnie z tymi 
zasadami.

Pozycja w strukturze spo ecznej

Druga grupa czynników zwi zana jest z miejscem s -
dziów w strukturze spo ecznej. Nawi zuj  one w du ym 
stopniu do stwierdzonego powy ej znaczenia, jakie dla 
etyki s dziowskiej ma spo eczne postrzeganie s dziów. 
Najogólniej rzecz bior c, w tej grupie czynników chodzi 
w szczególno ci o miejsce s dziów w systemie podzia u 
pracy oraz pozycji w ród innych zawodów. Niew tpliwie 
s dziowie nale  do zawodów prawniczych w szerokim 
rozumieniu tego okre lenia. Zawody te ciesz  si  za  wy-
sokim presti em spo ecznym. S dziowie jednak zajmuj  
w ród nich szczególn  pozycj .

Po pierwsze, tradycyjnie przyznaje si  s dziom swe-
go rodzaju pierwsze stwo w ród zawodów prawniczych. 
Co prawda, w kulturze prawa stanowionego trudno 
mówi  o tym, e zawód s dziego jest „ukoronowaniem 
kariery prawniczej”, poniewa  s dziowie tylko w nie-
wielkim stopniu rekrutuj  si  spo ród przedstawicieli 
innych zawodów prawniczych, ale niew tpliwie ich rola 

w funkcjonowaniu prawa w spo ecze stwie, tak jak rola 
s downictwa jako takiego, jest dominuj ca. Towarzyszy 
temu zazwyczaj najwy szy w ród zawodów prawniczych 
presti  spo eczny. Rodzi to oczywi cie podwy szenie wy-
maga  w stosunku do s dziów. Nie mo na te  jednak 
zapomina , e z punktu widzenia poprawnego funkcjo-
nowania prawa wszystkie zawody prawnicze s  równie 
wa ne.

Po drugie, w ród zawodów prawniczych, podob-
nie jak i w ród innych, mo na wyró ni  dwie katego-
rie – zawody wolne, wykonywane samodzielnie i na 
w asny rachunek, oraz s u b  publiczn , wykonywan  
w ramach stanowisk publicznych i w imieniu w adzy 
publicznej. S dziowie nale  oczywi cie do tej drugiej 
kategorii, co ma wa ne konsekwencje w sferze etyki 
s dziowskiej. Przede wszystkim, o ile w przypadku 
wolnych zawodów, z regu y, mo na mówi  o nakiero-
waniu na konkretne dobra, np. ochron  wolno ci czy 
maj tku konkretnego klienta, o tyle w przypadku s u -
by publicznej jest to zazwyczaj nakierowanie na dobra 
bardziej abstrakcyjne, np. w przypadku s dziów – na 
sprawiedliwo . Je li po czy si  to z faktem, e nadzór 
nad dzia alno ci  orzecznicz  s dów jest ograniczony 
do nadzoru judykacyjnego, a wi c sprawowanego przez 
inne s dy w toku instancji, to niepomiernie wzrasta 
znaczenie poczucia moralnej odpowiedzialno ci s -
dziów i staranno ci, z jak  pe ni  oni s u b . Dlatego 
te  cz sto u ywa si  w tym zakresie okre le  wskazuj -
cych, e bycie s dzi  nie jest zawodem, a raczej pewn  
misj  czy nawet powo aniem.

Po trzecie, niezale nie od tego, czy na okre lenie, 
jakim zaj ciem jest bycie s dzi , przyjmie si  jeden z tych 
terminów – „zawód”, „s u ba” lub „misja” – nie budzi 
w tpliwo ci, e wi  si  z nim szczególne wymagania 
wykraczaj ce poza standardy przyj te w innych zawo-
dach prawniczych. S dziowie nie nale , co prawda, 
do zawodów zaufania publicznego w rozumieniu art. 
17 Konstytucji RP, do których zalicza si  np. wolne za-
wody prawnicze, takie jak adwokaci czy radcy prawni, 
ale zaufanie publiczne, rozumiane jako wspomniana ju  
spo eczna wiarygodno , jest w ich przypadku jeszcze 
wa niejsze. Dlatego niekiedy zalicza si  zawód s dziego 
do zawodów zaufania publicznego w szerokim, pozakon-
stytucyjnym znaczeniu tego terminu15. Konsekwencj  tak 
du ej roli zaufania jest o wiele szersze, ni  w przypadku 
innych zawodów prawniczych, obj cie normami etyki 
zawodowej pozazawodowego post powania s dziów. 
Znajduje to wyraz m.in. we wspomnianej systematyce 
kodeksów etyki s dziowskiej, które za podstawowy po-
dzia  norm uznaj  odwo anie si  do post powania s -
dziego podczas s u by i poza s u b . Etyka s dziowska 
ingeruje wi c silnie równie  w ycie prywatne i pozas -
dowe ycie publiczne s dziów.

15  H. Izdebski, Zawody prawnicze jako zawody zaufania publicznego, w: 
H. Izdebski, P. Skuczy ski (red.), Etyka zawodów prawniczych. Etyka 
prawnicza, Warszawa 2006, s. 44.
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Czynno ci zawodowe

Trzeci , ostatni  grup  spo ecznych czynników 
kszta tuj cych etyk  s dziowsk  s  czynniki interakcyj-
ne, czyli odwo uj ce si  do charakteru czynno ci wyko-
nywanych przez s dziów oraz relacji, w jakie wchodz  
oni w zwi zku z tymi czynno ciami. W ramach ustalania 
stanu faktycznego s  to czynno ci poznawcze, w ramach 
dokonywania wyk adni prawa – inne czynno ci intelek-
tualne, a w ramach prowadzenia post powania – czyn-
no ci procesowe. Oczywi cie, taki z o ony charakter pra-
cy s dziego ma wp yw na etyk  s dziowsk , poniewa  
jej normy i warto ci powinny odnosi  si  nie tylko do 
ogólnych pryncypiów, lecz tak e bezpo rednio do tego, 
w jaki sposób wykonywane s  sk adaj ce si  na t  prac  
czynno ci, m.in. wyznaczaj c normy staranno ci. Normy 
te nie musz  przybiera  formy ogólnej; mog  by  precy-
zyjnymi standardami metodologicznymi odnosz cymi si  
do poszczególnych rodzajów czynno ci. 

Nale y równie  zwróci  uwag  na charakter relacji, 
których stron  jest s dzia. Niew tpliwie, wyst puje on 
w nich jako przedstawiciel w adzy publicznej, której dru-
ga strona relacji jest podporz dkowana. Wynika to za-
równo z faktu, e s dziowie s  przedstawicielami w adzy 
s downiczej, jak i z organizacji procesu s dowego, w ra-
mach którego przys uguj  s dziom szerokie uprawnienia 
o charakterze w adczym. O w adzy s dziowskiej mo na 
wi c mówi  w znaczeniu relacyjnym (podporz dkowa-
nie innych podmiotów), podmiotowym (przedstawiciele 
w adzy s downiczej) oraz przedmiotowym (uprawnienia 
w adcze s dziów). Nie wyczerpuje to jednak mo liwych 
sensów terminu „w adza s dziowska”. Szczególnie istot-
ne z punktu widzenia wspó czesnych przemian zachodz -
cych w odniesieniu do rozumienia roli s dziów wydaje 
si  uzupe nienie rozwa a  o uj cie w adzy jako procesu, 
zgodnie z którym w adza jest skomplikowanym proce-
sem podejmowania decyzji s u cych rozwi zywaniu 
ró nego rodzaju problemów spo ecznych. Wydaje si , 
e rozumienie w adzy s dziowskiej, jako procesu decy-

zyjnego, le y w sferze szczególnego zainteresowania etyki 
s dziowskiej.

W kulturze prawa stanowionego rozumienie proce-
su podejmowania decyzji w adczych przez s dziów jest 
pod tradycyjnym wp ywem koncepcji podzia u w adz, 
przewiduj cej dla ogólnie rozumianej w adzy s downi-
czej miejsce wyra one metafor  s dziego jako ust ustawy. 
W takim uj ciu etyka s dziowska opiera si  na zasadzie 
s dziowskiej pow ci gliwo ci, która oznacza powstrzy-
mywanie si  przed wszelkimi rozstrzygni ciami, które 
mog yby wkracza  w sfer  prawotwórstwa lub chocia -
by odbiega  od tak czy inaczej rozumianej woli ustawo-
dawcy. To do ustawodawcy nale y bowiem w adza nad 
prawem; do s downictwa natomiast – jedynie w adza 
nad jego aplikacj . Zasada pow ci gliwo ci jest w tym 
uj ciu szczególnie istotna równie  ze wzgl du na brak 
mo liwo ci kontroli poczyna  s dziów ze strony innych 

w adz. Oznacza wi c ona rodzaj samokontroli, przy bra-
ku mechanizmów zewn trznych tego typu, który to brak 
jest oczywi cie konsekwencj  gwarancji niezale no ci s -
downictwa i niezawis o ci s dziów. W uj ciu tym, wbrew 
rozpowszechnionemu pogl dowi, etyka s dziowska od-
grywa bardzo wa n  rol .

Nale y tak e pami ta , e w ostatnich dekadach 
ta rozpowszechniona i tradycyjna koncepcja w adzy 
s dziowskiej ulega erozji. Przede wszystkim dosz y do 
g osu krytyczne w stosunku do niej pogl dy. Z jednej 
strony, twierdzi si , e ze wzgl du na cechy samego pra-
wa, przede wszystkim na jego j zykowy charakter, prosty 
subsumpcyjny model stosowania prawa jest zbyt daleko 
id c  idealizacj . S dziowie bowiem zawsze w mniej-
szym lub wi kszym zakresie maj  w adz  dyskrecjonaln , 
a wi c w konsekwencji, przynajmniej w jakim  zakresie, 
orzecznictwo ma charakter prawotwórczy. W adza s -
dziów jest zatem w pewnej mierze nie tylko w adz  nad 
aplikacj  prawa, lecz tak e nad samym prawem. Z dru-
giej strony, w praktyce pojawi o si  zjawisko okre lane 
mianem aktywizmu s dziowskiego. Dotyczy ono g ównie 
s downictwa konstytucyjnego, ale mutatis mutandis wy-
st puje ono równie  w praktyce s dziów innych s dów. 
Polega ono na takim wykorzystaniu w adzy s dziowskiej, 
które nie tylko dotyczy samego prawa, lecz tak e prak-
tyki politycznej innych w adz publicznych. Przyk adem 
takiego aktywizmu jest pionierska rola S du Najwy -
szego USA w likwidacji segregacji rasowej w tym kraju 
w latach 60. XX w.

Sposób, w jaki przemiany rozumienia w adzy s -
dziowskiej wp ywaj  na etyk  s dziowsk , wymaga by 
szerszego omówienia, podobnie zreszt  jak sposób, 
w jaki wp ywaj  na ni  wszystkie inne czynniki kszta tu-
j ce s dziowskie role zawodowe. Warto tu tylko ponow-
nie podkre li , e etyka s dziowska powinna uwzgl d-
nia  wszystkie grupy omówionych powy ej czynników. 
Istotne z tego punktu widzenia jest wi c pojmowanie 
s dziów jako osób jednocze nie wymierzaj cych sprawie-
dliwo , pe ni cych s u b  oraz sprawuj cych w adz . Ta-
kie skomplikowanie materii powoduje, e etyka s dziow-
ska ogranicza si  cz sto do wskazania jedynie ogólnych 
zasad post powania, pozostawiaj c ich doprecyzowanie 
praktyce. Dlatego te  wi kszo  zagadnie  poruszonych 
do tej pory musi zosta  rozwini ta i uzupe niona na pod-
stawie analizy przepisów prawa, postanowie  kodeksów 
etyki zawodowej oraz orzecznictwa dyscyplinarnego.

Podsumowanie

 Celem niniejszej pracy by o przedstawienie dwóch 
wymiarów etyki s dziowskiej. Pierwszy z nich wi e si  
z koncepcjami epistemologii prawa: jak prawo jest po-
znawalne, czy jako obiekt poznawany z dystansu przez 
s dziego, czy te  w du ym stopniu tekst prawny jest tyl-
ko podstaw  do konstytuowania nowego obiektu w kul-
turze, którego twórc  jest, w istocie, s dzia dzia aj cy 



22  K R AJOWA R A DA S DOW N ICT WA 1/2012

ARTYKU Y I KOMENTARZE

na kanwie rezultatów aktywno ci pracodawcy. Skoro 
tekst prawny jest zawsze budowany w j zyku etnicznym 
i zawiera generalne i abstrakcyjne wypowiedzi norma-
tywne, to rola s dziego musi by  realizowana twórczo. 
Jednak sam podzia  w adz sugeruje, e s dziowie nie s  
legitymowani do dzia alno ci prawotwórczej. Utrzymanie 
równowagi mi dzy aktywno ci  s dziego i zakazem pra-
wotwórstwa jest najistotniejszym zadaniem wspó czesnej 
judykatury. Twórcza aktywno  s dziego nie musi w na-
szej kulturze zawsze oznacza  prawotwórstwa. Wszelkie 
kryteria s u ce do wyznaczenia tej granicy s  jednak 
nieprecyzyjne. Samo poznanie tre ci wypowiedzi norma-
tywnych jest dzia aniem odwo uj cym si  do moralnych 
w a ciwo ci dyskursu. Ukszta towanie zatem postaw po-
znawczych s dziów wobec prawa w praktyce ma rów-
nie  wymiar etyczny. Jest to etyka organizacji dyskusji 
s dziowskiej. Starali my si  wykaza , e – w zale no ci 
od wybranych koncepcji filozofii s dzenia – rodowi-
skom s dziowskim mog  by  stawiane ró ne wymaga-
nia etyczne odno nie do ich roli w doskonaleniu tre ci 
prawa. W Polsce spór ten wida  wyra nie w orzecznic-
twie s dowym, które waha si  mi dzy przyj ciem zasad 
clara non sunt interpretanda i omnia sunt interpretanda. 
Pierwsza z nich wyra nie ogranicza aktywizm s dziowski 
przez limitowanie przypadków obowi zku interpretacji. 
Druga – wr cz domaga si  kompleksowej wyk adni pra-
wa w ka dym rozstrzyganym przypadku.

Drugi wymiar etyki to kontrola dzia a  spo ecznych 
s dziów, ich relacji do stron, kolegów s dziów i prawni-
ków oraz do samego wymiaru sprawiedliwo ci. Okazuje 
si , e wyznaczenie w tym wymiarze roli spo ecznej s -
dziów równie  napotyka na trudno ci wynikaj ce z ró -
nych tradycji prawniczych, które maj  wp yw na tre  
wymaga  etycznych stawianych s dziom. Okaza o si , 
e okre laj c te wymagania, nie mo emy ogranicza  si  

tylko do zdefiniowania roli zawodowej. Analiza warto ci 
substancjalnych tradycji czy kultury prawnej jest tutaj 

bardzo wa na. Dostrzegli my ich ród o w czynnikach 
funkcjonalnych (zadania s dziów), systemowych (miejsce 
s dziów w strukturze spo ecznej) oraz interakcyjnych 
(charakter czynno ci zawodowych s dziów).

Okazuje si  równie , e bezwzgl dne separowanie ana-
lizowanych dwóch wymiarów etyki s dziowskiej by oby 
b dem. Tworz  one raczej swoiste punkty koncentracji, 
jeden skupia si  na etyce zwi zanej z epistemologi  prawa, 
a drugi jest zwi zany z wymaganiami spo ecznymi stawia-
nymi s dziom. W ostatnim czasie mo na zaobserwowa  
zmiany w wymiarze nazwanym tutaj „kontrolnym”, wywo-
ane nowymi koncepcjami w epistemologii prawa. Coraz 

cz ciej odrzuca si  subsumpcyjn  relacj  s dziów do prawa 
i przyjmuje si , e w adza s dziów jest w adz  nie tylko 
nad aplikacj  prawa, lecz tak e nad tre ci  samego prawa. 

Summary
Two dimensions of judges’ professional ethics

Currently, there are two ongoing discussions about judges’ 
ethics, which discussions exist side-by-side, but have many 
tangent points. The Þ rst one concerns the degree of moral 
responsibility of judges and other legal professionals for 
making laws better through the process of applying them. 
The second one is the traditional dispute about the values 
that the circles of judges should, in more or less institutio-
nalized forms, protect requesting their members to adhere 
to them. The aim of this paper is to discuss the course of 
both discussions.
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