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wiający się zarówno w treści orzeczenia, ale także we wszystkich poprzedzają-
cych czynnościach zawodowych.

5. Zakończenie 

Zwiększone doktrynalne i normatywne zainteresowanie etosem sędziego nie 
przekłada się w satysfakcjonującym wymiarze na praktykowanie zasad etyki za-
wodowej sędziów w sposób, którego należałoby się spodziewać, uwzględniając 
aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze oraz standardy ustrojowe. Mają na to 
wpływ pozbawione aksjologicznych debat procedury nowelizacji prawa, roz-
strzygane w krótkotrwałej i drugorzędnej perspektywie spory między władzą 
wykonawczą a sądowniczą, a także trudności w definiowaniu aktualnych po-
winności sędziów. Uwagę zwraca także brak zasad etycznych osób sprawujących 
władzę ustawodawczą i wykonawczą, które sprzyjałyby wzmocnieniu pozycji 
władzy sądowniczej. 

Tymczasem adresatów i beneficjentów zasad etycznych kierowanych do sę-
dziów jest znacznie więcej niż liczy ich środowisko. Często osoby te nie łączą 
jednak owego zagadnienia z konkretnym interesem prawnym (ogólnym i jed-
nostkowym). Równie istotne pozostaje dostrzeżenie bezpośrednich związków 
między etosem sędziego a tak często postulowaną sprawnością wymiaru spra-
wiedliwości, czego przejawem są m.in. uwarunkowania w jakich funkcjonuje 
zasada sędziowskiego kierownictwa postępowaniem.
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The increased doctrinal and normative interest in the ethos of a judge does not corre-
spond in a satisfying dimension to practicing ethical principles by judges, in a way which 
would be expected due to the current socio-economic needs and constitutional standards. 
The above is affected by the procedures of amending law that are deprived of axiological 
debates, disputes between executive and judicial powers that are settled in the short-term 
and secondary perspective, as well as difficulties in defining the current duties of judges. 
The attention should be also drawn to the lack of ethical principles concerning legisla-
tive and executive authorities, which would help to strengthen the position of the judi-
ciary. Meanwhile, there are much more recipients and beneficiaries of ethical principles 
addressed to judges than their number. However, these people often do not combine this 
issue with a specific legal interest (general and separate). It is equally important to notice 
the direct relationship between the ethos of a judge and often postulated efficiency of the 
judiciary, which is reflected by the conditions of functioning of the rule that the judge  
directs proceedings.


