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ROLA MEDIÓW W KSZTAŁTOWANIU 
SPOŁECZNYCH OPINII O SĄDACH

Punktem wyjścia dla przedstawionych poniżej rozważań są wyniki wielu ba
dań sondażowych, wskazujące znaczący spadek społecznego zaufania do orga
nów wymiaru sprawiedliwości, z jakim mamy do czynienia w ostatnich kilku 
latach.

Mówiąc najogólniej, począwszy od końca lat 90., jesteśmy świadkami wy
raźnego wzrostu negatywnych opinii o funkcjonowaniu sądów i prokuratury. 
Przykładowo, z badań cyklicznie prowadzonych przez CBOS (na reprezenta
tywnej próbie ogólnopolskiej) wynika, że w okresie pomiędzy grudniem 1998 r. 
a grudniem 2002 r. pozytywne opinie o sądach miało od 31% do 21% ogółu 
badanych, natomiast negatywne od 48% do 64% badanych. Z kolei w odniesie
niu do prokuratury pozytywne oceny, w tym samym okresie, ujawniło od 31% 
do 22% badanych, a negatywne od 44% do 59%'.

Ten, co najmniej pełen rezerwy, obraz organów wymiaru sprawiedliwości 
w świadomości zdecydowanej większości Polaków został całkowicie potwier
dzony w badaniach empirycznych przeprowadzonych przez pracowników Ka
tedry Socjologii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod kierunkiem profesor 
M. Boruckiej-Arctowej. Ogólnopolski sondaż do powyższych badań został 
przeprowadzony w maju 2002 r. przez pracowników sopockiej Pracowni Badań 
Społecznych. Należy podkreślić, że sondaż ten został przeprowadzony na pod
stawie kwestionariusza zawierającego 75 pytań (w tym 12 pytań tzw. metrycz- 
kowych). Istotnym elementem badań ogólnopolskich były 62 wywiady prze
prowadzone z wybranymi sędziami, prokuratorami i adwokatami z Krakowa 
i Warszawy oraz dyskusja zorganizowana po zebraniu materiału empirycznego. 
W dyskusji tej wzięli udział zaproszeni prawnicy (sędziowie, adwokaci i proku
ratorzy z Krakowa), po zapoznaniu się z uzyskanymi wynikami badań przed
stawili swoje poglądy na temat opinii społecznych.

Ponieważ w krótkim artykule nie sposób omówić całości wyników uzyska
nych w badaniach z 2002 r., zainteresowanych wypada odesłać do książki pt. 
Sądy w opinii społeczeństwa polskiego, w której zostały one dokładnie przed
stawione . Analiza odpowiedzi uzyskanych we wspomnianych wyżej badaniach 
pozwala stwierdzić, że w społeczeństwie dominuje krytyczne nastawienie wo
bec sądów. I tak okazuje się, że tylko 29% badanych ufa wyrokom orzekanym 
w sprawach cywilnych. Społeczny krytycyzm w odniesieniu do spraw karnych

1 M. Wenzel, Opinie o działalności instytucji publicznych, Komunikat CBOS, grudzień 2002.
2 Sądy w opinii społeczeństwa polskiego, red. M. Borucka-Arctowa, K. Palecki, Kraków 2003. 
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jest jeszcze większy, o czym świadczy fakt, że tylko 24% badanych wierzy, że 
sądy karne wydają sprawiedliwe wyroki. Pozostali respondenci nie mają zaufa
nia do sądowego wymiaru sprawiedliwości.

Ten obraz organów wymiaru sprawiedliwości staje się jeszcze bardziej nie
pokojący po dokonaniu analizy przyczyn wskazywanych przez badanych, kry
tykujących funkcjonowanie sądownictwa. Okazuje się bowiem, że korupcja 
uważana jest za podstawową przyczynę niesprawiedliwego wyrokowania. Doty
czy to zarówno wyrokowania w sprawach cywilnych, jak i w karnych. Na ko
rupcję w sądach cywilnych wskazało 48% respondentów, a w sądach karnych - 
52%. Inne przyczyny, takie jak trudności w udowodnieniu swoich racji przed 
sądem oraz niedobre, niesprawiedliwe prawo, uniemożliwiające wydanie spra
wiedliwego orzeczenia, wskazywane były nieco rzadziej. I tak, o trudnościach 
dowodowych w sprawach cywilnych i karnych mówi po 40% badanych, na 
niesprawiedliwe prawo cywilne wskazuje 32%, a na niesprawiedliwe prawo 
karne - 44% badanych.

W badaniach tych, niezależnie od ogólnych opinii na temat sądów, starano 
się ustalić, jakie są społeczne opinie na temat samych sędziów, pełniących klu
czową rolę w sądowym wymierzaniu sprawiedliwości. Analiza udzielonych 
odpowiedzi pozwala stwierdzić, że zawód, a właściwie urząd sędziego postrze
gany jest jako szczególnie odpowiedzialny i wymagający. Znamienne jest, że 
wśród cech bezwzględnie pożądanych u sędziego, oprócz dobrego przygotowa
nia zawodowego, najczęściej wymieniano uczciwość (45% wyborów). Przywią
zywanie wagi do uczciwości sędziów koresponduje wyraźnie z innymi cechami, 
wskazywanymi przez badanych, takimi jak: umiejętność podejmowania nieza
leżnych decyzji i posiadanie odwagi cywilnej. Ponadto wskazywano na ko
nieczność posiadania przez sędziów doświadczenia życiowego oraz wrażliwości 
na problemy społeczne. Niestety, ten postulowany obraz sędziego nie jest, 
w przekonaniu większości badanych, realizowany. O tym, że sędziowie sprze
niewierzają się zasadzie niezawisłości sędziowskiej i ulegają różnym naciskom, 
przekonanych jest blisko 60% badanych, przy czym aż 21% badanych uważa, że 
do takich naruszeń dochodzi często. Pozytywną opinię o sędziach posiada tylko 
7,3% ogółu badanych. Zgodnie z opiniami osób, krytycznie ustosunkowanych 
do sędziów, wśród największych zagrożeń niezawisłości sędziowskiej znajdują 
się: korupcja (57,5%), wpływy i sympatie polityczne sędziego (51,6%) oraz 
naciski ze strony zwierzchników (38%). Znacznie rzadziej badani uważają, że 
na decyzje sędziego wpływają opinie środowiska prawniczego (18%) oraz opi
nia publiczna (17%)3. Wszystko to oznacza, że negatywny obraz sądu znajduje 
potwierdzenie w krytycznym ustosunkowaniu się do sędziów.

3 Szerzej na temat opinii odnoszących się do sędziów: K. Daniel, Normatywny i społeczny ob
raz sędziego, [w:] Sądy w opinii społeczeństwa polskiego, op.cit.

Ponieważ istotnym kryterium sprawiedliwości jest równość, kolejną kwestią, 
na którą zwrócono uwagę w omawianych badaniach, były opinie oceniające 
sposób traktowania ludzi w sądach. Jak się okazało, w poglądach zdecydowanej 
większości badanych w 2002 r. (blisko 65%) polskie sądy traktują ludzi w spo
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sób zróżnicowany. Odmienne zdanie na ten temat ujawniło tylko około 19% 
badanych. Na większe przywileje mogą, zdaniem badanych, liczyć osoby bogate 
(tak uważa 83% spośród tych, którzy są przekonani, że sądy traktują jednych 
ludzi lepiej, a innych gorzej), politycy (35%) oraz osoby wykształcone (23%).

W świetle uzyskanych wyników nie ma więc wątpliwości, że istotnym czyn
nikiem obniżającym zaufanie do sądów jest przekonanie o ich skorumpowaniu, 
przy czym bez wątpienia na pierwszy plan wysuwa się korupcja samych sę
dziów, a nie np. adwokatów czy urzędników sądowych. Pośrednio świadczą 
o tym odpowiedzi wskazujące na lepsze - zdaniem badanych - traktowanie 
w sądach osób majętnych, a bezpośrednio - odpowiedzi, w których respondenci 
mówią o przyczynach niesprawiedliwych orzeczeń i oceniają realizację postu
lowanego przez nich obrazu sędziego. Inne negatywne zjawiska występujące 
w sądach, takie jak trudności kadrowe sądów (niewystarczająca liczba sędziów 
i pracowników pomocniczych), niewłaściwe funkcjonowanie sekretariatów 
sądowych, trudności finansowe i lokalowe, wskazywane były znacznie rzadziej.

A zatem, w świetle badań sondażowych, przeprowadzonych zarówno w koń
cu lat 90., jak i na początku XXI w., społeczne opinie o sądach charakteryzuje 
duży krytycyzm i wyraźnie zarysowany brak zaufania do sędziów. Zastanawia
jąc się nad przyczynami tak surowej społecznej diagnozy funkcjonowania są
downictwa w demokratycznej Polsce, warto zwrócić uwagę na fakt, że w pierw
szych latach transformacji ustrojowej organy wymiaru sprawiedliwości cieszyły 
się znacznie większym zaufaniem. Między innymi świadczą o tym wyniki badań 
sondażowych przeprowadzonych w 1994 r., wskazujące, że większość społe
czeństwa miała zaufanie do sądów (brak zaufania do sądów deklarowało w tym 
czasie 33% badanych, natomiast 51% darzyło sądy zaufaniem)4. Co więcej, 
także w okresie autorytarnych rządów, sprawowanych przed 1989 r., większość 
społeczeństwa pozytywnie oceniała sądy. Świadczą o tym między innymi wyni
ki badań przeprowadzonych pod kierunkiem M. Boruckiej-Arctowej w połowie 
lat 70.5 Z odpowiedzi uzyskanych w tych badaniach wynikało, że zdecydowana 
większość badanych miała pozytywny lub raczej pozytywny obraz sądów. Wy
rażało się to między innymi w przekonaniu, że orzeczenia wydawane przez sądy 
są „zawsze słuszne” (25% ) lub „słuszne w bardzo licznych sprawach” (52%). 
Ponadto z badań tych wynika, że w latach 70. 56,7% badanych uważało, że 
w sądach wszyscy ludzie traktowani są jednakowo, a tylko 27,2% było przeko
nanych o tym, że niektórzy są traktowani lepiej, a inni gorzej6.

4 Badania OBOP z 1994 r. podaję za: A. Chećko, Sąd nad sędziami, „Polityka”, 30.06.2001, 
nr 26.

5 M. Borucka-Arctowa, Poglądy społeczeństwa polskiego na stosowanie prawa, Wrocław 
1978.

6 Ibidem, s. 49.

W związku z powyższym pojawia się pytanie: czym można uzasadnić tak 
znaczący spadek zaufania do sądów, jaki miał miejsce w końcu lat 90.? Jak 
wytłumaczyć, że w okresie autorytarnych rządów, sprawowanych przed 1989 r., 
sądownictwo było znacznie bardziej akceptowane, a sędziowie cieszyli się wy



92 Krystyna Daniel

sokim prestiżem społecznym w porównaniu z okresem współczesnym? Dlacze
go kryzys społecznego zaufania do sądów i sędziów nastąpił dopiero po kilku 
latach transformacji i dlaczego tak trudno go przezwyciężyć?

Podejmując próbę wyjaśnienia tego, z pozoru paradoksalnego, zjawiska 
utraty społecznego zaufania wobec sądów w postkomunistycznej Polsce, należy 
zwrócić uwagę na to, że pierwsze lata przekształceń ustrojowych nie przynoszą 
jeszcze gwałtownego wzrostu krytycznego nastawienia wobec sądów. Kryzys 
wystąpił nieco później, ale jak się okazało, był bardzo poważny. Dlaczego?

Z pewnością można wskazać wiele obiektywnych czynników, które odnoszą 
się bezpośrednio do organizacji i funkcjonowania organów sądowego wymiaru 
sprawiedliwości. Na przykład, wprost lawinowo zwiększająca się liczba spraw 
rozpatrywanych przez sądy po 1989 r., przy stosunkowo niewielkim wzroście 
liczby sędziów i pracowników sekretariatów sądowych, doprowadziła do zwięk
szenia przewlekłości nie tylko w zakresie orzekania, ale rozpatrywania spraw 
rejestrowych czy wieczysto-księgowych. Do wzrostu liczby spraw kierowanych 
do sądu przyczyniła się także likwidacja Państwowego Arbitrażu Gospodarcze
go oraz kolegiów ds. wykroczeń. Co więcej, po 1989 r. nastąpiła znaczna wy
miana kadry sędziowskiej, polegająca na odchodzeniu starszych, doświadczo
nych sędziów do innych zawodów prawniczych. Sędziów tych zastąpiły osoby 
młodsze, mniej doświadczone, a więc także mniej sprawne i nie zawsze radzące 
sobie z trudnymi sprawami, wymagającymi nie tylko wiedzy prawniczej, 
ale także dużego doświadczenia zawodowego i życiowego. W konsekwencji, 
w końcu lat 90. nastąpiło znaczące wydłużenie przeciętnego czasu oczekiwania 
na rozstrzygnięcie sądowe. W 1999 r. średni czas trwania sprawy cywilnej roz
patrywanej w Sądzie Rejonowym wynosił 23,4 miesiąca (w warszawskim Są
dzie Rejonowym prawie 36 miesięcy), a sprawy karnej, również w Sądzie Rejo
nowym, około 6 miesięcy, co oznacza w praktyce, że na wiele rozstrzygnięć 
oczekiwano znacznie dłużej7.

7 A. Chećko, Sąd nad sędziami, „Polityka”, 30.06.2001, nr 26.

Dodatkowym źródłem niezadowolenia, o którym tylko wspomnę, okazało się 
także nowo tworzone prawo, nierzadko niespełniające społecznych oczekiwań 
lub po prostu zbyt nieprzejrzyste, skomplikowane i niejasne. Kwestia ta jest 
istotna także ze względu na duży zakres wymiany „starego”, „komunistyczne
go” prawa zarówno ze względu na zmianę systemową, jak i konieczność harmo
nizacji polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej. Można powiedzieć, że 
gruntowna zmiana względnie stabilnego i przynajmniej w części znanego sys
temu prawa obowiązującego w okresie komunistycznym spotęgowała dezorien
tację wśród społeczeństwa.

Na marginesie warto podkreślić, że w świadomości społecznej osób niepo- 
siadających wykształcenia prawniczego stosunkowo łatwo ulega zatarciu grani
ca pomiędzy prawem a jego stosowaniem. Skutkuje to przenoszeniem ocen 
formułowanych wobec obowiązujących przepisów prawnych na akty jego sto
sowania. W konsekwencji brak akceptacji dla rozwiązań wprowadzonych przez 
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ustawodawcę generuje negatywne oceny kierowane w stosunku do sędziów, 
orzekających na podstawie tego prawa8.

Por. M. Borucka-Arctowa, Poglądy społeczeństwa polskiego na stosowanie prawa, op.cit., 
s. 49-65.

9 T. Mazowiecki, Nowa wiosna, tekst opracowany na podstawie wypowiedzi wygłoszonych 
podczas V Zjazdu Gnieźnieńskiego „Europa Ducha”, 12-14 marca 2004, „Gazeta Wyborcza”, 21- 
-22.08.2004.

10 M. Środa, ze wstępu do polskiego wydania książki S. Rose-Ackerman, Korupcja i rządy, 
Warszawa 1999, s. 17.

Niezależnie od tego, jest rzeczą niewątpliwą, że nie można podejmować pró
by udzielenia odpowiedzi na tak postawione pytanie w całkowitym oderwaniu 
od szerszego kontekstu społecznego, gospodarczego i politycznego. Transfor
macja systemowa, rozpoczęta w Polsce w 1989 r., przyniosła społeczeństwu 
wiele istotnych, korzystnych i oczekiwanych zmian, ale także wiele rozczaro
wania i niezadowolenia. Wśród niezamierzonych i negatywnych zjawisk należy 
wymienić złą organizację, nieefektywność i narastającą korupcję we wszystkich 
organach władzy i administracji państwowej. Okazało się ponadto, że w miarę 
upływu czasu negatywne zjawiska, stanowiące swoiste koszty transformacji, nie 
ulegają ograniczeniu, ale stają się coraz bardziej widoczne. O zjawisku tym 
piszę T. Mazowiecki, gdy dokonuje analizy przemian, jakie zaszły w postkomu
nistycznej Polsce:

„Najbardziej niebezpiecznym zjawiskiem wydaje mi się trwale obniżenie standardów 
wymagań moralnych w życiu publicznym. Życie nie zna próżni. Jeżeli w życiu publicz
nym nie są szanowane wysokie standardy prawdy i przyzwoitości, to następuje ich obni
żanie. Wiadomo, że - zgodnie z zasadą Kopemika-Greshama - pieniądz gorszy wypiera 
pieniądz lepszy. Z taką sytuacją mamy do czynienia we współczesnej Polsce”9.

Kolejne nadużycia i patologie ujawniające się w działaniach ministrów, po
słów i innych wysokich funkcjonariuszy państwowych stały się dla znacznej 
części społeczeństwa podstawą do kształtowania się postaw zniechęcenia i dez
aprobaty, skierowanej wobec państwa i wszystkich jego instytucji. Należy żało
wać, że w Polsce nie zostały wytworzone odpowiednie mechanizmy kontrolne, 
bez których ograniczenie korupcji okazało się niemożliwe. Myślę, że bez prze
sady można powiedzieć, że w świadomości wielu Polaków, przyzwyczajonych 
do korupcji w minionym systemie, w ciągu kilku ostatnich lat ukształtowało się 
mocne przekonanie o tym, że nieuczciwość i korupcja stanowią również zasadę 
organizującą funkcjonowanie postkomunistycznego porządku społecznego. 
Proces ten trafnie określa M. Środa, pisząc:

„Tak więc prawo i państwo - nim zdążyliśmy je oswoić i uczynić czymś własnym - 
wyalienowały się. Nie lepiej jest ze zrozumieniem dobra wspólnego”10.

To pesymistyczne nastawienie obrazują i z całą ostrością potwierdzają wyni
ki badań sondażowych prowadzonych cyklicznie na terenie Polski (np. badania 
CBOS z lat 1996-2001), jak również wyniki porównawczego sondażu przepro
wadzonego na przełomie 2003 i 2004 r. w krajach Europy Środkowo-Wschod
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niej11. Z tych ostatnich wynika między innymi, że aż 90% społeczeństwa pol
skiego jest przekonana o tym, że korupcja w Polsce jest bardzo rozpowszech
niona. Byłoby więc naiwnością oczekiwać, że ujawniane niemal codziennie 
i przekazywane w prasie, radiu, telewizji i Internecie przypadki korupcji i in
nych poważnych nadużyć w organach i instytucjach państwa, pozostaną bez 
większego wpływu na sposób postrzegania i oceniania organów wymiaru spra
wiedliwości. Tym samym można założyć, że negatywne oceny pojawiające się 
w odniesieniu do sądów mogą być również, chociaż w części, wynikiem niejako 
automatycznego uogólnienia ocen odnoszących się do innych organów pań
stwa12. Widocznym i bardzo znamiennym wyrazem ogólnego i wzrastającego 
braku zaufania do państwa, jego organów i urzędników jest także spadająca 
frekwencja wyborcza. Podsumowując, można przyjąć, że wyraźne obniżenie 
zaufania w stosunku do organów wymiaru sprawiedliwości pozostaje w związku 
ze spadkiem zaufania do organów państwa i z coraz bardziej upowszechniają
cym się przekonaniem, że skorumpowana jest nie tylko pierwsza i druga, ale 
także trzecia władza.

11 Badania Międzynarodowego Instytutu Badania Opinii GfK, „Rzeczpospolita”, 19 maja 2004.
Por. K. Daniel, Normatywny i społeczny obraz sędziego, [w:J Sądy w opinii społeczeństwa 

polskiego, op.cit.
Zagadnienie to szczegółowo przedstawia A. Sękowska, Kontakty z wymiarem sprawiedliwo

ści, [w:] Sądy w opinii społeczeństwa polskiego, op.cit.
4 Procenty te nie sumują się do 100, ponieważ niektórzy respondenci występowali w różnych 

rolach procesowych. Szerzej na ten temat: A. Sękowska, op.cit.

Poszukując odpowiedzi na pytanie dotyczące źródeł negatywnego wizerunku 
sądów w świadomości ogółu badanych, można również założyć, że krytyczne 
opinie związane są z bezpośrednim i zarazem negatywnym doświadczeniem 
sądowym respondentów. Jest rzeczą zrozumiałą, że od osób, które korzystały 
z pomocy sądów i uzyskały pozytywne dla nich rozstrzygniecie, można oczeki
wać pozytywnego obrazu, a od osób niezadowolonych z rozstrzygnięcia - ne
gatywnego obrazu sądu. W związku z tym, w omawianych w artykule badaniach 
z 2002 r., zwrócono uwagę na osobiste doświadczenia respondentów z sądowym 
wymiarem sprawiedliwości13. Jak się okazało, 48,8% ogółu respondentów miało 
jakikolwiek, bezpośredni kontakt z sądem, przy czym tylko 23,6% wystąpiło 
w sądzie w roli procesowej. Kontakt pozostałych osób miał inny, mniej anga
żujący charakter i wiązał się np. z występowaniem przed sądem w roli świadka 
(29,5%) lub widza (9,3%)14. Przeprowadzona analiza danych uzyskanych w ba
daniach nie uprawnia do potwierdzenia hipotezy o wpływie osobistych kontak
tów z sądem na poglądy o funkcjonowaniu tej instytucji. Można, co prawda, 
zauważyć nieco większy krytycyzm respondentów uczestniczących przynaj
mniej raz w rozprawie sądowej, ale zaobserwowane różnice nie mają charakteru 
statystycznie istotnego.

Wszystko to skłania do postawienia kolejnej hipotezy, akcentującej rolę 
przekazów medialnych, w kształtowaniu społecznego obrazu funkcjonowania 
organów wymiaru sprawiedliwości. Hipoteza ta zasługuje na szczególną uwagę 
także ze względu na fakt charakterystycznego dla współczesnych demokracji 
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niepomiernego wzrostu znaczenia mediów. Media i rzeczywistość są coraz czę
ściej utożsamiane. Dla tego zjawiska znamienna jest wypowiedź Stanisława 
Grossa (byłego premiera Czech), ukazująca omnipotencję mediów w kreowaniu 
nastawienia odbiorców przekazów medialnych. Jego zdaniem Jedyną rzeczy
wistością jest to, co relacjonują media”15. Na marginesie warto zaznaczyć, że 
premier z powodzeniem realizuje powyższą zasadę w życiu16.

15 I. Traynor, Premier pod specjalnym nadzorem, przedruk artykułu z „The Guardian”, 
28.07.2004, opublikowany w „Forum”, 9.08.2004.

16 Ibidem.
17 Szerzej na temat wpływu mediów na społeczne opinie o sądach: M. Borucka-Arctowa, Ko

munikacja między sądami a społeczeństwem, [w:] Sądy w opinii społeczeństwa polskiego, op.cit.
18 Badani mieli możliwość wskazania więcej niż jednego źródła informacji o sądach.

Znaczenie mediów w kształtowaniu opinii na temat sądów nabiera szczegól
nego znaczenia w sytuacji, gdy nie wszyscy obywatele korzystają z pomocy 
sądów lub gdy kontakty z sądami mają charakter incydentalny, a więc nie wy
dają się wystarczającym źródłem informacji o funkcjonowaniu sądownictwa. 
A tak właśnie było w przypadku respondentów uczestniczących w omawianych 
badaniach z 2002 r.17 Jak wynika z udzielonych odpowiedzi, zdecydowana 
większość respondentów wymienia media jako podstawowe źródło uzyskiwania 
informacji o sądach. Dokładnie 86% ogółu badanych wskazuje na telewizję, 
42% na prasę, a 21% na radio18. Na inne źródła, takie jak np. informacje uzy
skiwane od rodziny i znajomych, wskazuje tylko co dziesiąty badany, a na włas
ne doświadczenia z sądem tylko 4% respondentów. Tym samym nie ulega wąt
pliwości, że także dla osób, które uczestniczyły w rozprawie sądowej, media, 
a nie bezpośrednie (często incydentalne) doświadczenia z organami wymiaru 
sprawiedliwości (własne lub kogoś bliskiego), pozostają podstawowym źródłem 
wiedzy i opinii na ten temat. Oznacza to, że sposób, w jaki media przedstawiają 
działalność sądów, ma decydujący wpływ na kształtowanie się społecznego 
obrazu sądowego wymiaru sprawiedliwości. Dotyczy to także tych obywateli, 
którzy mieli okazję bezpośredniego zetknięcia się z sądem. Krótko mówiąc, nie 
można rozważać zagadnienia kształtowania społecznego wizerunku sądownic
twa bez wnikliwej analizy problematyki mediów.

O tym, że media faktycznie spełniają podstawową rolę w kształtowaniu spo
łecznych poglądów na temat sądów, najlepiej świadczą odpowiedzi, w których 
badani, odpowiadając na pytanie o bardziej lub mniej konkretne sprawy sądowe 
z ostatnich lat, które utkwiły im pamięci, zdecydowanie najczęściej wskazują 
sprawy relacjonowane w mediach. Okazuje się, że wśród najczęściej wskazy
wanych spraw znajdują się głośne sprawy o charakterze publicznym, jak np. 
sprawa zabójców ks. J. Popiełuszki, sprawy dotyczące pacyfikacji w kopalni 
„Wujek”, sprawy o nadużycia w FOZZ, afera Bagsika, sprawy skierowane prze
ciwko Samoobronie związane z blokowaniem dróg itp. Tego rodzaju sprawy 
wymienia około 70% respondentów. Nieco rzadziej, przez około 50% badanych, 
wymieniane są drastyczne sprawy karne, nagłośnione w mediach i dotyczące 
osób prywatnych, których nazwiska nie były wcześniej znane szerszej opinii 
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publicznej, jak np. sprawy o dzieciobójstwo, brutalne morderstwo czy gwałt. Na 
własne prywatne sprawy wskazało tylko 9% badanych. Na podstawie przedsta
wionych odpowiedzi rtiożna przyjąć, że dominująca większość społeczeństwa, 
włącznie z osobami korzystającymi z pomocy sądów, czerpie swoją wiedzę 
i wyobrażenia o funkcjonowaniu sądów z mediów.

Jeśli chodzi o stopień społecznego zadowolenia z informacji o sądach, prze
kazywanych w mediach, to większość badanych (53%) jest z nich zadowolona 
i uważa je za wystarczające, 1/3 badanych wyraża pogląd przeciwny, natomiast 
11 % badanych nie ma zdania na ten temat.

Pozostaje wyjaśnić, dlaczego opinie ukształtowane w świadomości społecz
nej przez media funkcjonujące po 1989 r. są tak krytyczne. Udzielenie w pełni 
zadowalającej odpowiedzi na tak postawione pytanie wymagałoby przeprowa
dzenia gruntownej analizy treści przekazywanych na temat funkcjonowania 
sądów przez radio, telewizję i prasę. Ale nawet brak szczegółowej analizy treści 
przekazywanych w mediach, a odnoszących się do sądu, pozwala zauważyć, że 
w polu zainteresowania współczesnych mediów znajduje się przede wszystkim 
to, co najbardziej widowiskowe i bulwersujące opinię publiczną. Zasadniczo 
owo specyficzne zainteresowanie mediów koncentruje się na dwóch obszarach: 
relacjonowania konkretnych spraw rozpoznawanych przez sądy oraz przekazy
wania informacji - najogólniej rzecz ujmując - ujawniających nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu sądowego wymiaru sprawiedliwości.

Nie wnikając bliżej w pierwszy, wspomniany wyżej obszar, wystarczy wska
zać, że media koncentrują się na sprawach, które mają szansę zainteresować 
opinię publiczną ze względu na sam charakter sprawy lub osoby w niej uczest
niczące. Do takich spraw należą z pewnością sprawy polityczne, aferowe spra
wy gospodarcze, sprawy związane z popełnieniem brutalnych morderstw, 
a także „precedensowe” sprawy cywilne, w których np. orzekane są wysokie 
odszkodowania za błąd lekarski, naruszenie prywatności lub wolności religij
nych itp. Drugi obszar, w którym dziennikarze ujawniają „słabe” i „ciemne” 
strony wymiaru sprawiedliwości, zasługuje, ze względu na omawianą proble
matykę, na większą uwagę. Znajdują się w nim również relacje dotyczące kon
kretnych spraw (w tym także głośnych), przy czym w odniesieniu do tego ro
dzaju spraw podstawowym kryterium decydującym o zainteresowaniach dzien
nikarza jest kontrowersyjność samego postępowania lub wydanego w sprawie 
orzeczenia. Na zainteresowanie dziennikarza ma szansę nawet błaha sprawa, ale 
pod warunkiem, że zostanie zakończona wydaniem kontrowersyjnego orzecze
nia. Sprawa rozstrzygnięta w rozsądnym terminie także nikogo nie zainteresuje, 
ale sprawa nadmiernie przewlekana, w której np. oskarżony przez wiele lat 
przebywa w areszcie, względnie sprawa, w której dochodzi do wielokrotnego 
uchylania orzeczenia, stają się już tematem przyciągającym uwagę dziennikarzy. 
Podobnie jak sprawy, w których giną ważne dokumenty lub całe akta. Poszuki
wanie sensacyjnych i skandalicznych informacji prowadzi często do paradoksal
nej sytuacji, która polega na podawaniu do publicznej wiadomości przede 
wszystkim tego, co błędne i nieprawidłowe w funkcjonowaniu sądów. Co wię
cej, dziennikarze niejednokrotnie poprzestają na podaniu do publicznej wiado
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mości niepełnych informacji, np. informują o kontrowersyjnym wyroku, który 
zapada w sądzie pierwszej instancji, natomiast pomijają milczeniem późniejszą, 
korygującą, a zarazem wiążącą decyzję sądu drugiej instancji. Niezależnie od 
tego, duże zainteresowanie mediów kierowane jest w stronę samych sędziów, 
sędziowie bowiem stanowią kluczowe ogniwo wymiaru sprawiedliwości. W od
niesieniu do sędziów w centrum uwagi dziennikarzy znajdują się więc przypad
ki, w których dochodzi do rażących uchybień godności sędziego. Dziennikarze 
chętnie i szczegółowo informują nie tylko o bulwersujących przypadkach ko
rumpowania sędziów, utrzymywania przez nich kontaktów ze środowiskiem 
przestępczym, wskazują również przypadki, gdy sędzia kierujący samochodem 
znajduje się pod wpływem alkoholu, gdy jako kierowca przekracza dozwoloną 
prędkość, jest uczestnikiem kolizji lub wypadku drogowego. Często zaintereso
waniu tymi sprawami towarzyszy refleksja na temat ochronnego działania im
munitetu sędziowskiego oraz sądu dyscyplinarnego, którego decyzja może taki 
immunitet uchylić. Wypada podkreślić, że w popularnej prasie, podobnie jak 
w programach telewizyjnych i radiowych, rzadko pojawiają się informacje wni
kliwie i obiektywnie analizujące sytuację polskiego wymiaru sprawiedliwości, 
a więc wskazujące obok słabych także jego mocne strony. Wyjątkiem są przeka
zy pojawiające się w ambitniejszych periodykach, dziennikach czy programach 
radiowych i telewizyjnych, kierowanych do znacznie węższego i bardziej wyro
bionego kręgu odbiorców.

Realistycznie rzecz ujmując, zdecydowana większość obywateli uzyskuje 
z mediów jednostronny i raczej negatywny obraz sądów. Nie należy się więc 
dziwić, że informacje te kreują krytyczne poglądy na temat sądów i sędziów.

Zjawisko kształtowania przez media opinii społecznych na temat sądów jest 
powszechnie dostrzegane w środowiskach prawniczych i budzi ich poważne 
zaniepokojenie. Świadczą o tym również wypowiedzi prawników, z którymi 
przeprowadzono wywiady w ramach omawianych badań19. Okazuje się, że 
prawnicy, w tym szczególnie sędziowie, negatywnie oceniają media, które, ich 
zdaniem, przedstawiają jednostronny, uproszczony, nieobiektywny i przeja
skrawiony obraz sądownictwa. Poważnym zarzutem kierowanym pod adresem 
dziennikarzy zajmujących się problematyką sądową jest, zdaniem sędziów, brak 
wystarczającego rozeznania w tematyce prawniczej. Sędziowie zarzucają dzien
nikarzom popełnianie istotnych błędów przy relacjonowaniu spraw sądowych. 
Łączy się z tym postulat, aby dziennikarze zajmujący się problematyką prawną 
posiadali wykształcenie prawnicze. Zdaniem sędziów, posiadanie takiej wiedzy 
może wpłynąć na rzetelność i poprawność informacji przekazywanych z sali 
sądowej. Sędziowie rozumieją, że społeczeństwo powinno być informowane 
o wielu sprawach rozpatrywanych w sądach, ale nie aprobują eksponowania 
wyłącznie wątków sensacyjnych, nadmiernych uproszczeń i pomyłek pojawiają
cych się w relacjach z sali sądowej. Ten rodzaj przekazów postrzegany jest jako 
przykład schlebiania najgorszym gustom społeczeństwa. Duże zastrzeżenia 

19 Szerzej na ten temat M. Borucka-Arctowa, Komunikacja między sądami a społeczeństwem, 
op.cit.
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budzi u sędziów także nadmierne, ich zdaniem, skupianie uwagi na eksponowa
niu wszelkich, także niepotwierdzonych, przypadków naruszania niezawisłości 
sędziowskiej. Ich zdaniem, przypadki takie są sporadyczne i zdarzają się o wiele 
rzadziej niż wynika to z relacji dziennikarskich, a jeśli mają miejsce, to spoty
kają się z odpowiednią reakcją samego środowiska prawniczego. Sędziowie 
zarzucają dziennikarzom pochopność w relacjonowaniu niesprawdzonych za
rzutów kierowanych wobec sędziów. W przypadkach, gdy zarzuty upowszech
nione w mediach nie potwierdzają się (po przeprowadzeniu postępowania dys
cyplinarnego lub sądowego), skrzywdzony zostaje nie tylko konkretny sędzia, 
ale działanie takie wpływa na obniżenie zaufania obywateli do całego wymiaru 
sprawiedliwości. Przynosi więc więcej szkód niż korzyści.

Odwołując się do badań z 2002 r., należy podkreślić, że sędziowie, z którymi 
przeprowadzono wywiady (a także prokuratorzy i adwokaci), bynajmniej nie 
negują potrzeby dziennikarstwa sądowego, ich zastrzeżenia jednak kierowane są 
wobec dziennikarzy działających nieprofesjonalnie i nierzetelnie.

Z wywiadów przeprowadzonych z sędziami wiemy, że sędziowie traktują 
pracę dziennikarzy zajmujących się problematyką prawną i sądową jako ważne 
i potrzebne uzupełnienie procesu orzekania. Mówiąc o tym, należy podkreślić, 
że wśród sędziów można dostrzec dwojakiego rodzaju oczekiwania wysuwane 
pod adresem dziennikarzy. Część sędziów oczekuje od dziennikarzy wyłącznie 
rzetelnej i w miarę dokładnej relacji z procesu, relacji, która nie zawiera włas
nych komentarzy dziennikarzy. Inni dopuszczają komentarz, ale tylko w sytu
acji, gdy dziennikarz posiada dobrą orientację w materii sądowej i pod warun
kiem że nie wypacza intencji sędziego wydającego wyrok. Sędziowie mają 
świadomość, że poprzez dobre dziennikarstwo sądowe można wpłynąć na pod
niesienie kultury prawnej społeczeństwa. W związku z tym sędziowie są raczej 
skłonni dopuścić obecność dziennikarzy na sali sądowej. Warunkiem jest zaw
sze profesjonalizm dziennikarza. Znacznie mniej zwolenników - wśród sędziów 
- ma jednak obecność na sali sądowej kamery telewizyjnej, która dość często 
jest postrzegana jako element rozpraszający pracę sądu.

Podsumowując, należy jeszcze raz podkreślić, że rola mediów w kształtowa
niu opinii społecznej na temat sądownictwa jest dominująca. Taka jest rzeczy
wistość i takie są oczekiwania społeczne. Społeczeństwo faktycznie dowiaduje 
się o sądach i sędziach z przekazów medialnych. Co więcej, w większości jest 
z tych przekazów zadowolone. Przedstawione rozważania wskazują również, że 
obraz sądów kreowany w mediach przez dziennikarzy odbiega od oczekiwań 
sędziów. Należy zaakcentować, że zainteresowanie mediów problematyką są- 
dowo-prawną wydaje się posiadać dwie dominujące cechy. Jedna z nich to wy
raźne nastawienie na przekazywanie sensacyjnych i bulwersujących informacji 
spowodowane ostrą rywalizacją mediów o odbiorcę (widza, słuchacza i czytel
nika). Druga cecha wiąże się z charakterystycznym dla współczesnych mediów 
poczuciem pełnienia przez nie funkcji demaskatorskiej i kontrolnej wobec 
wszystkich trzech władz. Rezultatem tego nastawienia jest koncentrowanie się 
mediów na demaskowaniu wszelkich nieprawidłowości dostrzeżonych w funk
cjonowaniu sądownictwa. W ocenie sędziów takie nastawienie mediów prowa
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dzi jednak do upowszechniania karykaturalnego, nieodpowiadąjącego rzeczywi
stości obrazu sądownictwa, jest więc działaniem nieodpowiedzialnym i szkod
liwym.

Czy można zmienić tę sytuację? Jednym z rozwiązań, akcentowanym przez 
samych sędziów, jest podjęcie działań w kierunku tworzenia bardziej profesjo
nalnego i odpowiedzialnego dziennikarstwa sądowego, w którym nie będzie 
miejsca na skandale i wysuwanie pochopnych wniosków. Dziennikarze muszą 
rozumieć, jaki może być wpływ i konsekwencje przekazów medialnych odno
szących się do sądów i sędziów.

Można również postulować częstsze włączanie się samych sędziów w dzia
łania upowszechniające w mediach (i to w mediach najbardziej popularnych) 
wiedzę o funkcjonowaniu sądowego wymiaru sprawiedliwości. Niestety, w tym 
ostatnim przypadku napotykamy przeszkodę w postaci niechęci samych zainte
resowanych. W świetle omawianych badań okazuje się bowiem, że sędziowie 
raczej nie wykazują entuzjazmu dla częstszego, niż dotychczas to czynią, wy
stępowania w mediach.

Wreszcie innym możliwym i bardzo pożądanym działaniem jest kształtowa
nie krytycznych postaw społeczeństwa wobec przekazów medialnych. Chodzi 
bowiem o to, aby odbiorcy potrafili odróżnić to, co jest ważne, od tego, co ma 
charakter incydentalny, aby nie dokonywali nieuprawnionych generalizacji 
i uproszczeń, aby poprawnie odczytywali obraz rzeczywistości przekazywanych 
w mediach.

Bibliografia

Badania Międzynarodowego Instytutu Badania Opinii GfK, „Rzeczpospolita”, 19 maja 2004.
Borucka-Arctowa M., Komunikacja między sądami a społeczeństwem, [w:] Sądy w opinii 

społeczeństwa polskiego, red. M. Borucka-Arctowa, K. Pałecki, Kraków 2003.
Borucka-Arctowa M., Poglądy społeczeństwa polskiego na stosowanie prawa, Wrocław 

1978.
Chećko A., Sąd nad sędziami, „Polityka”, 30.06. 2001, nr 26.
Daniel K., Normatywny i społeczny obraz sędziego, [w:] Sądy w opinii społeczeństwa pol

skiego, red. M. Borucka-Arctowa, K. Pałecki, Kraków 2003.
Mazowiecki T., Nowa wiosna, tekst opracowany na podstawie wypowiedzi wygłoszonych 

podczas V Zjazdu Gnieźnieńskiego „Europa Ducha”, 12-14 marca 2004, „Gazeta Wybor
cza”, 21-22.08.2004.

Sądy w opinii społeczeństwa polskiego, red. M. Borucka-Arctowa, K. Pałecki, Kraków 2003.
Sękowska A., Kontakty z wymiarem sprawiedliwości, [w:] Sądy w opinii społeczeństwa pol

skiego, op.cit.
Środa M., ze wstępu do polskiego wydania książki S. Rose-Ackerman, Korupcja i rządy, 

Warszawa 1999, s. 17.
Traynor I., Premier pod specjalnym nadzorem, przedruk artykułu z „The Guardian”, 

28.07.2004, opublikowany w „Forum”, 9.08.2004.
Wenzel M., Opinie o działalności instytucji publicznych, Komunikat CBOS, grudzień 2002.




	ROLA MEDIÓW W KSZTAŁTOWANIU SPOŁECZNYCH OPINII O SĄDACH


