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Wprowadzenie
Wa¿nym problemem z punktu widzenia
psychologii s¹dowej wydaje siê odpowiedŸ na
pytanie, czy pe³nienie okreœlonej roli zawodowej
na sali s¹dowej (adwokata, sêdziego czy prokuratora), determinuje odmienne spojrzenie na
czyn i osobê, która go pope³ni³a w ramach
obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych. Osoby,
które chc¹ pracowaæ w zawodzie sêdziego,
adwokata b¹dŸ prokuratora, jakie musz¹
spe³niaæ odpowiednie wymogi i posiadaæ okreœlone cechy. Jest to œciœle okreœlone przez
wymiar sprawiedliwoœci w odpowiednich Dziennikach Ustaw, co jednoczeœnie sprawia, i¿
zawód prawnika jest jednym z nielicznych,
zawodów, które s¹ bardzo precyzyjnie regulowane normami prawnymi. Jednoczeœnie brak jest
badañ psychologicznych, czy szerzej ujmuj¹c
badañ naukowych omawiaj¹cych specyfikê,
ró¿norodnoœæ i odmiennoœæ wymienionych grup
zawodowych. Zarówno literatura prawnicza,
a tak¿e psychologiczna, s¹ niezmiernie ubogie
w zakresie tego tematu. Przede wszystkim
nale¿y uwzglêdniæ fakt, i¿ traktowanie grupy
zawodowej prawników jako jednorodnej jest
b³êdem, gdy¿ w ramach wykonywania podobnego zawodu pe³ni¹ oni ró¿ne obowi¹zki. Ró¿ni¹
siê pod wzglêdem zajmowanego miejsca na sali
rozpraw, oraz sposobem oceny postêpowania
osoby, która na sali s¹dowej wystêpuje jako
uczestnik postêpowania. Dla wszystkich trzech

(sêdziego, adwokata i prokuratora) – przestêpca
jest t¹ sam¹ osob¹, która naruszy³a prawo,
dobro spo³eczne, na stra¿y którego stoj¹. Nie
mniej jednak, przestêpca jest przez nich rozpatrywany z trzech ró¿nych stron, gdy¿ prokurator
bêdzie go oskar¿a³, adwokat bêdzie go broni³
a sêdzia wyda wyrok (skazuj¹cy lub uniewinniaj¹cy). Natomiast wiedza przeciêtnego obywatela, (a s¹dz¹c po braku naukowych opracowañ
naukowych tak¿e naukowców) na temat uwarunkowañ zawodowych wy¿ej wymienionych grup
jest oparta raczej na znajomoœci incydentalnych
zdarzeñ, zwykle szeroko nag³aœnianych przez
œrodki masowego przekazu lub w³asnych,
„uci¹¿liwych” doœwiadczeniach, ni¿ rzetelnych
informacjach i orientacji w funkcjonowaniu s¹du.
W dobie tocz¹cej siê dyskusji na temat sprawnoœci dzia³ania wymiaru sprawiedliwoœci (s³usznoœci i spo³ecznej sprawiedliwoœci wydawanych
wyroków), wydaje siê istotne poznanie psychologicznych uwarunkowañ wykonywania zawodu
sêdziego, adwokata i prokuratora.

Cel badañ
G³ównym celem przeprowadzonych badañ
by³o ukazanie psychologicznych determinantów
wykonywania zawodu sêdziego, adwokata i prokuratora. Badano takie zmienne jak empatia,
wzór zachowania A, machiawelizm i lêk. Przedstawiono równie¿ stosunek badanych grup do
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czterdziestu szeœciu kontrowersyjnych zachowañ oraz czynów przestêpczych.

Za³o¿enia teoretyczne badañ
W przeprowadzonych badaniach za³o¿ono,
¿e w zwi¹zku z odmiennoœci¹ pe³nionych ról
zawodowych badane grupy zawodowe powinny
siê ró¿niæ pod wzglêdem nastêpuj¹cych zmiennych psychologicznych: empatii, lêku, wzoru
zachowania A lub B, makiawelizmu oraz ocen¹
zachowañ niezgodnych z normami prawnymi
b¹dŸ moralnymi. Dokonuj¹c wyboru wy¿ej
wymienionych zmiennych uwzglêdniono nastêpuj¹ce fakty:
1. Poniewa¿ empatia to zdolnoœæ do
wspó³odczuwania stanów emocjonalnych drugiego cz³owieka, za³o¿ono, ¿e z racji miejsca
w procesie karnym przedstawicieli omawianych
grup zawodowych, bêd¹ siê oni ró¿niæ pod
wzglêdem omawianej zmiennej. Przypuszczano,
i¿ najbardziej empatyczni bêd¹ adwokaci, gdy¿
wi¹¿e siê to z umiejêtnoœci¹ rozumienia ró¿nych
stron konfliktu. Adwokat bowiem prezentuje raz
racje sprawcy przestêpstwa chc¹c wyjaœniæ jego
postêpowanie i znaleŸæ czynniki je usprawiedliwiaj¹ce (czasami kosztem ofiary), zaœ drugim
razem w stany emocjonalne ofiary przestêpstwa,
wykazuj¹c okrucieñstwo sprawcy. Najmniej
empatyczni wydawali siê byæ prokuratorzy,
których rola polega na oskar¿aniu i udowodnianiu winy sprawcy, zaœ emocje powinny zostaæ
„wy³¹czone” w celu zachowania bezstronnoœci
i obiektywizmu dla podejmowanych decyzji.
Z kolei sêdziowie powinni plasowaæ siê poœrodku obu grup, poniewa¿ z racji niezawis³oœci
zajmowanego przez nich urzêdu s¹ zobowi¹zani
do wywa¿enia racji obu stron.
2. W zwi¹zku z opisan¹ odmiennoœci¹
pe³nionych ról zawodowych, za³o¿ono, i¿ istnieje
zwi¹zek pomiêdzy wzorem zachowania A,
rozumianym jako „zespó³ jawnego zachowania
lub styl ¿ycia, charakteryzuj¹cy siê skrajnym
wspó³zawodniczeniem, walk¹ o osi¹gniêcia,
agresywnoœci¹ (czasami silnie t³umion¹),
poœpiechem, niecierpliwoœci¹, pobudliwoœci¹,
nadmiern¹ czujnoœci¹, wybuchowym sposobem
mówienia, napiêciem miêsni twarzy, poczuciem
presji czasu i nadmiernej odpowiedzialnoœci (2),
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a tendencjami machiawelistycznymi, czyli sk³onnoœci¹ do manipulowania ludŸmi po to tylko, aby
osi¹gn¹æ zamierzony cel. Wydaje siê, i¿ prawnicy nale¿¹ do tej grupy zawodowej, zw³aszcza
zaœ adwokaci, która ponosi du¿e koszty psychofizyczne wykonywanego zawodu a tak¿e mniej lub
bardziej œwiadomie wykorzystuje w swej pracy
zdolnoœæ do manipulowania innymi ludŸmi.
Ponadto, nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ œrodowisko
pracy mo¿e byæ z jednej strony stymulatorem
rozwoju, podstaw¹ kszta³towania siê zadowolenia z ¿ycia, poczucia w³asnej wartoœci, samorealizacji; z drugiej zaœ Ÿród³em napiêcia
psychicznego, frustracji, zagro¿enia, z³ego
samopoczucia, objawów psychosomatycznych,
niskiej samooceny. Funkcjonowanie przedstawicieli wymienionych wy¿ej grup zawodowych na
okreœlonych stanowiskach pracy mo¿e byæ traktowane jako ci¹g³y proces przekazywania i odbierania informacji zwi¹zanych z rol¹ oraz
prezentowania okreœlonych zachowañ przez jej
wykonawcê, co z kolei mo¿e implikowaæ stres
zwi¹zany z wieloznacznoœci¹ roli, konfliktem ról
i przeci¹¿eniem roli.
3. Od czasu transformacji ustrojowej obserwuje siê wzrost aktywnoœci œwiata przestêpczego,
który rz¹dzi siê coraz bardziej brutalnymi prawami, dysponuje broni¹ i materia³ami wybuchowymi. Zdarza siê, ¿e próbuje za pomoc¹ tych
œrodków wp³yn¹æ na decyzjê S¹du, gro¿¹c
sêdziom oraz cz³onkom ich rodzin. Dlatego te¿
czasami sêdziowie otrzymuj¹ ochronê na czas
prowadzonych spraw grup przestêpczych lub ich
przywódców. Badacze stresu zak³adaj¹, i¿ odczuwany lêk traktowany jest jako bezpoœrednia
reakcja emocjonalna na spostrzegane zagro¿enie (stres) (1, 9, 14). Zdaniem Z. Boruckiego (1)
lêk wp³ywa bezpoœrednio na wzrost negatywnych emocji w pracy, niskiego z niej zadowolenia
oraz dolegliwoœci somatycznych. W zwi¹zku
z tym za³o¿ono, ¿e sêdziowie wyka¿¹ najwiêkszy
poziom lêku, prokuratorzy nieco ni¿szy a adwokaci najmniejszy.
4. W oparciu o badania A. Siemaszki (11) i
A. Szymanowskiej (12, 13) postanowiono sprawdziæ jak w badanych grupach zawodowych
kszta³tuje siê spostrzeganie wybranych zjawisk
patologii spo³ecznej i przestêpstw oraz tzw.
„zachowañ kontrowersyjnych”. J. Wróblewski
(15) zwraca uwagê, i¿ zbie¿noœæ zasad prawa
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z pozaprawnymi systemami aksjologicznymi
a szczególnie z systemem moralnym, wzmacnia
skutecznoœæ dzia³ania prawa. Jak zauwa¿y³a
Z. Ostrihanska (5) na podstawie przegl¹du literatury, ¿e ludzie, od których teoretycznie powinno
siê oczekiwaæ wiêkszego zrozumienia problemu
– strach i lêk w ich przypadku – okaza³y siê czynnikami dominuj¹cymi w ocenie. Okazuje siê, i¿
oba te czynniki s¹ wa¿nymi zmiennymi wyobra¿enia o przestêpcy bez wzglêdu na to, czy mamy
do czynienia z osobami stykaj¹cymi siê z przestêpc¹ z racji wykonywanego zawodu czy te¿
z przeciêtnym obywatelem. Znajomoœæ stosunku
badanych grup zawodowych do norm spo³ecznych, moralnych i prawnych mo¿e przyczyniæ siê do zrozumienia (a tak¿e podjêcia
dalszych badañ) sposobu i czynników wp³ywaj¹cych na orzekanie kary.

Osoby badane
W badaniu wziê³o udzia³ 300 prawników, p³ci
mêskiej i ¿eñskiej, których podzielono na trzy
równoliczne grupy: sêdziów (100), adwokatów
(100), prokuratorów (100). Badani pochodzili
z województw: gdañskiego, s³upskiego, katowickiego, a dobór ich by³ podyktowany kontaktami
autorki z badanymi grupami, gdy¿ jedynie w ten
sposób mo¿na by³o dotrzeæ do tak du¿ej grupy
osób. Wiek badanych waha³ siê od 28–70 lat.
Badania zosta³y przeprowadzone w latach
1999–2001. Badani zostali poinformowani
o anonimowoœci przeprowadzanych badañ,
a ka¿dy z nich otrzyma³ do wype³nienia piêæ
kwestionariuszy, które poni¿ej zosta³y wymienione i scharakteryzowane. Do ka¿dego zestawu
metod do³¹czono informacjê z proœb¹, o zaznaczenie jednego symbolu b¹dŸ pseudonimu na
wszystkich otrzymanych testach, gdy¿ jest to
niezbêdne do rzetelnej analizy jakoœciowej i iloœciowej.

Metody
Badania wykonano przy pomocy nastêpuj¹cych kwestionariuszy:
1. Kwestionariusza Rozumienia Empatycznego Innych Ludzi (KRE) w opracowaniu A. Wêgli-

ñskiego, który s³u¿y do pomiaru empatii rozumianej jako zdolnoœæ psychiczna motywuj¹ca
jednostkê do szukania bliskoœci z innymi ludŸmi
poprzez:
• wspó³dŸwiêczenie emocjonalne;
• sympatyzowanie z innymi prze¿yæ przyjemnych i przykrych;
• wra¿liwoœæ na prze¿ycia innych ludzi;
• wczuwanie siê w ich stany i prze¿ycia;
• gotowoœæ poœwiêcania siê dla innych.
2. Kwestionariusz do Badania Wzoru
Zachowania (BWZ) w opracowaniu K. Wrzeœniewskiego. Kwestionariusz ten s³u¿y do badania
dwóch wzorów zachowañ:
• WZA – wzór zachowania A, jest zespo³em
jawnego zachowania lub stylu ¿ycia charakteryzuj¹cego siê nadmiernym „wspó³zawodniczeniem”, walk¹ o osi¹gniêcia, agresywnoœci¹ (czasami silnie t³umion¹), poœpiechem, niecierpliwoœci¹, pobudliwoœci¹,
nadmiern¹ czujnoœci¹, wybuchowym sposobem mówienia, napiêciem miêœni twarzy,
poczuciem presji czasu i nadmiernej odpowiedzialnoœci.
• WZB – wzór zachowania B, œwiadczy
o umiejêtnoœci odprê¿ania siê, braku poœpiechu, doznawanej satysfakcji, ³agodnoœci, poddawaniu siê „pr¹dowi ¿ycia”.
3. Kwestionariusz Machiawelizmu Mach IV R.
Christie i F. L. Geise. Wersja ta ma postaæ
typowej skali postaw, z siedmiopunktow¹ skal¹
odpowiedzi. Machiawelizm opisuje siê jako:
• wzglêdny brak uczuæ w kontaktach interpersonalnych;
• nie przywi¹zywanie znaczenia do ustalonych
norm moralnych (utylitarne ich traktowanie);
• traktowanie innych osób jak obiektów (lekcewa¿enie potrzeb innych, nieufnoœæ);
• w hierarchii potrzeb najwa¿niejsze miejsce
zajmuje potrzeba sukcesu
• brak odczuwania emocji i ch³ód emocjonalny.
4. Arkusz Samopoznania R. B. Cattella s³u¿y
do badania reakcji lêkowych. W naszym badaniu
pos³u¿yliœmy siê tym testem jeden raz,
w zwi¹zku z czym, nale¿y przyj¹æ i¿ badaliœmy
lêk stan (10). W kwestionariuszu zosta³y wyró¿-
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nione dwa rodzaje niepokoju, tj. niepokój jawny,
z którego jednostka zdaje sobie sprawê i niepokój ukryty, który przejawia siê w postaci symptomów zachowania zakamuflowanych, czyli takich,
które przeciêtny cz³owiek uwa¿a nie za lêk, a za
przejawy jakichœ innych cech osobowoœci.
W sk³ad kwestionariusza wchodz¹ nastêpuj¹ce
czynniki: Q3 – samokontrola, si³a woli; C – si³a
Ego; L – sk³onnoœæ do reakcji paranoidalnych;
O – poczucie winy, niepewnoœæ siebie; Q4 –
napiêcie potrzeb i popêdów.
5. Skala Percepcji Dewiacji w Spo³eczeñstwie
(Skala Potêpieñ) opracowana przez A. Siemaszkê (11). Skala ta bada postrzeganie i stosunek
emocjonalny ludzi do 46-ciu zachowañ niezgodnych z normami prawnymi, moralnymi i obyczajowymi, przy czym kwestionariusz obejmuje siedem
kategorii zachowañ: (1) seksualne, (2) polityczne,
(3) zwi¹zane z alkoholem, (4) na³ogi, (5) kontrowersyjne, (6) korupcyjne, (7) przestêpcze.

Wyniki badañ i ich omówienie
Na podstawie uzyskanych wyników badañ
(tabele 1–3), wyró¿niono podstawowe grupy
zmiennych w oparciu o pe³nione przez badanych
role zawodowe. I tak:
1. Badane grupy zawodowe ró¿ni¹ siê miêdzy
sob¹ poziomem empatii, przy czym najbardziej
empatyczni s¹ adwokaci a najmniej empatyczni prokuratorzy. Wyniki takie mo¿na próbowaæ wyjaœniæ w oparciu o odmiennoœæ pracy zawodowej
i charakteru pracy omawianych grup. Najbli¿szy
kontakt z drugim cz³owiekiem (ofiar¹ przestêpstwa b¹dŸ oskar¿onym) - ma adwokat. Wynik
ten znajduje potwierdzenie w œwietle analiz K.
Pêdowskiego (7) – który pisa³, ¿e „dobrym
adwokatem jest adwokat wspó³czuj¹cy, ¿yczliwy, m¹dry, wykszta³cony, ludzki, rozumiej¹cy
potrzebê dobrego s³owa, ¿yczliwej rady, moralnej podpory”. Oskar¿yciel zaœ kieruje siê zasada

Tabela 1
Wyniki uzyskane przez badane grupy w metodach kwestionariuszowych

Badane grupy

SÊDZIOWIE

ADWOKACI

PROKURATORZY

x

s

x

s

x

s

KRE

62,38

11, 05

68,43

13,48

56,86

13,45

BWZ

91,71

10,86

89,37

10,63

80,03

11,38

Mach IV

83,95

15,11

99,57

13.05

89,25

15,64

Q3

5,06

1,87

6,01

1,79

4,93

2,13

C

6,87

3,32

6,35

1,87

6,55

2,54

L

7,12

2,87

6,71

2,76

7,12

2,01

O

7,34

1,99

5,94

2,67

6,42

1,96

Q4

6,57

2,98

6,09

2,37

6,65

2,06

EW

7,45

1,45

6,55

1,98

6,87

2,13

J

15,32

6,32

14,99

6,12

14,09

5,99

U

18,57

5,98

17,21

5,12

18,11

4,89

Testy

Arkusz Samopoznania
R.B. Cattella
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dobra ogólnego, w której k³adzie siê g³ównie
nacisk na zagadnienie prewencji ogólnej, obrony
ogó³u spo³eczeñstwa. Sêdzia z kolei musi
uwzglêdniæ w podjêtej przez siebie decyzji
zarówno dobro ogó³u jak i indywidualne.
2. Najwy¿sze wyniki w teœcie BWZ osi¹gnêli
adwokaci, najni¿sze – prokuratorzy, po œrodku
uplasowa³a siê grupa sêdziów. Oznacza to, ¿e
adwokaci wykazuj¹ wzory zachowania okreœlane mianem „ryzyka zawa³owego” lub wzorem
zachowania „zawa³owca”. Tryb pracy zawodowej adwokata jest nieuregulowany, szybki, ich
pracy towarzyszy wieczny poœpiech i obawa
przed jakimœ niedoci¹gniêciem. Dotyczy to
zw³aszcza adwokata kratkowego, czyli ¿yj¹cego
ze spraw s¹dowych (8). Œwiadczy to tak¿e
o szczególnej nadwra¿liwoœci na groŸbê utraty
kontroli nad otoczeniem, zw³aszcza w sytuacji
doœwiadczania braku mo¿liwoœci wp³ywania na
przebieg zdarzeñ. Wyniki sêdziów równie¿ s¹
wysokie. O ile w zawodzie adwokata mo¿na
sobie pozwoliæ na wy³adowanie w³asnych emocji
na zewn¹trz, przez co ich wizerunek nie ulega
deprecjacji, sêdziemu „nie wolno” ujawniaæ
swoich emocji – a które przecie¿ powstaj¹
w wiêkszoœci przypadków. Dodatkowym obci¹¿eniem jest presja czasu, ogromna odpowiedzialnoœæ oraz presja odpowiedzialnoœci
spo³ecznej.

3. Adwokaci okazali siê najbardziej „wyspecjalizowani” w manipulowaniu ludŸmi (najbardziej
makiawelistyczni) – co okaza³o siê byæ wa¿nym
czynnikiem taktyki zawodowej tej grupy. Do
obowi¹zków adwokata nale¿y przedstawianie
faktów – jednak interpretacja tych faktów jest
jego prawem i obowi¹zkiem. W³aœnie w ramach
tej interpretacji pojawia siê makiawelizm.
Umiejêtnoœæ manipulowania u³atwia wygranie
sprawy. Mowy obroñcze pe³ne s¹ barwnych,
górnolotnych porównañ, retorycznych pytañ
i zdañ maj¹cych g³ównie dzia³aæ na emocje
s³uchaj¹cych. M. Koz³owska (4) zwróci³a uwagê
na podobieñstwo oczekiwañ spo³ecznych
formu³owanych pod adresem sêdziów i prokuratorów oraz na odmiennoœæ postrzegania na
tym tle zawodu adwokata.
4. Sêdziowie wykazali najwy¿szy poziom
lêku, zarówno ukrytego jak i jawnego. Lêk jawny
to taki, z którego jednostka zdaje sobie sprawê,
natomiast lêk ukryty, przejawia siê w postaci
symptomów zachowania zakamuflowanych, takich, które przeciêtny cz³owiek uwa¿a nie za lêk,
a za przejawy jakichœ innych cech osobowoœci
(10). Poniewa¿ sêdziowie najbardziej wykazuj¹
tendencjê do kumulowania stanów emocjonalnych i nie ujawniana ich na zewn¹trz – dlatego
zaobserwowano tak wysoki poziom lêku ukrytego. Prawdopodobnie doœæ czêsto pojawia siê
Tabela 2
Porów nanie œrednich wyników badanych grup

Grupy

SÊDZIOWIE

ADWOKACI

PROKURATORZY

x

s

x

s

x

s

13,48
13,48

13,45

11,05
11,05

68,43
68,43

56,86

62, 38
62,38

56,86

BWZ

91,71

10,86

Mach IV

83,95

15,11

Metoda
KRE

Arkusz
Samopoznania
R.B. Cattella

83,95

15,11

5,06

1,87

99,57
99,57

13.05
13.05

6,01
6,01

1,79
1,79

T

P

13,45

6,045
3,482
3,156

0,001
0,001
0,05

80,03

11,38

7,388

0,001

89,25
89,25

15,64
15,64

7,771
5,042
2,425

0,001
0,001
0,05

4,93

2,13

3,654

0,001

3,857

0,001

Q3
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Tabela 3
Zachowania najbardziej potêpiane przez badane grupy

SÊDZIOWIE

ADWOKACI

PROKURATORZY

Niep³acenie alimentów

Na³ogowe picie alkoholu

Z³o¿enie przed s¹dem
nieprawdziwych zeznañ

Nieudzielenie pomocy

Na³ogowe za¿ywanie narkotyków

Porwanie samolotu

Wspó³praca z obcym
wywiadem (szpiegostwo)

Wspó³praca z obcym wywiadem
(szpiegostwo)

Niep³acenie alimentów

Porwanie samolotu

Zmuszenie przemoc¹ do
stosunku (gwa³t)

Nieudzielenie pomocy

Napadniêcie i obrabowanie
cz³owieka

Porwanie samolotu

Wspó³praca z obcym
wywiadem (szpiegostwo)

Umyœlne zniszczenie
publicznego mienia

Nieudzielenie pomocy

Zaczepienie i pobicie
nieznajomego cz³owieka

Zaczepienie i pobicie
nieznajomego cz³owieka

Kazirodztwo

Zmuszenie przemoc¹ do
stosunku (gwa³t)

Zmuszenie przemoc¹ do
stosunku (gwa³t)

Napadniêcie i obrabowanie
cz³owieka

Napadniêcie i obrabowanie
cz³owieka

Zabójstwo

Zaczepienie i pobicie
nieznajomego cz³owieka

Zabójstwo

Kazirodztwo

Zabójstwo

Kazirodztwo

u nich w¹tpliwoœæ, czy te¿ pytanie o s³usznoœæ
wydanego wyroku. Dysonans poznawczy jest
Ÿród³em t³umionego lêku i poczucia winy (wysoki
wynik w czynniku O i Q4). Psychologiczna interpretacja uzyskanych wyników, wskazuje, i¿
sêdziowie charakteryzuj¹ siê niepokojem, napiêciem, niezadowoleniem, poirytowaniem oraz
uruchamiaj¹ dzia³anie mechanizmów obronnych. Natomiast spo³eczny wizerunek sêdziego,
to osoba autorytatywna, spokojna, wywa¿ona
i sprawiedliwa. Do wizerunku spo³ecznego do³¹cza siê tak¿e ca³y arsena³ ustaw i kodeksów
prawa, który okreœla rodzaj wydawanych decyzji.
Adwokaci w odró¿nieniu od pozosta³ych grup
zawodowych maj¹ najni¿sze poczucie winy, co
wynikaæ mo¿e ze specyfiki pracy, gdy¿ broni¹
ró¿nych stron procesowych (sprawcy, ofiary),
czêsto chc¹c obroniæ swojego klienta musz¹
zdyskredytowaæ „wartoœæ procesow¹” drugiej
strony. W takim wypadku, mniejsze poczucie
winy pe³ni jednoczeœnie rolê mechanizmu
obronnego, zmniejszaj¹cego koszty psychofizy-
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czne wykonywanego zawodu. Prokuratorzy prezentuj¹ podobny do adwokatów styl funkcjonowania psychologicznego, gdy¿ oni równie¿ nie
s¹ zmuszeni do podejmowania ostatecznych
decyzji, jak to ma miejsce w przypadku sêdziów.
5. Wyniki badañ potwierdzi³y, ¿e wœród
badanych 46-ciu zachowañ dewiacyjnych s¹
takie, które ró¿nicuj¹ badane grupy. Oznacza to,
¿e zajmowane stanowisko ma wp³yw na
postrzeganie zachowañ niezgodnych z normami
prawnymi i moralnymi. Adwokaci potêpiali
najbardziej: na³ogowe picie alkoholu, na³ogowe
za¿ywanie narkotyków, szpiegostwo, gwa³t,
porwanie samolotu, nie udzielenie pomocy,
kazirodztwo, napad i rabunek, zaczepienie i pobicie nieznajomego cz³owieka, zabójstwo. Prokuratorzy potêpiali najbardziej nastêpuj¹ce
zachowania: z³o¿enie przed s¹dem nieprawdziwych zeznañ, porwanie samolotu, niep³acenie
alimentów, nie udzielenie pomocy, szpiegostwo,
zaczepienie i pobicie cz³owieka, gwa³t, napadniêcie i obrabowanie cz³owieka, zabójstwo,
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kazirodztwo. Z kolei sêdziowie potêpiali najbardziej: niep³acenie alimentów, nie udzielenie
pomocy, szpiegostwo, porwanie samolotu, napadniêcie i obrabowanie cz³owieka, umyœlne
zniszczenie publicznego mienia, zaczepianie
i pobicie nieznajomego cz³owieka, gwa³t, zabójstwo, kazirodztwo. Jak widaæ, uzyskane rezultaty wskazuj¹, i¿ hierarchia ocenianych czynów
koresponduje œciœle ze specyfik¹ wykonywanej
przez badanych pracy. W celu porównania, czy
prawnicy s¹ bardziej rygorystyczni b¹dŸ tolerancyjni ni¿ przeciêtny Polak, w swoich ocenach –
porównano wyniki przez nich uzyskane z wynikami, jakie uzyska³ A. Siemaszko (11) w swoich
badaniach. Wnioski, jakie mo¿na wysun¹æ
z tego porównania nale¿y traktowaæ z du¿¹
ostro¿noœci¹, gdy¿ grupa badawcza A. Siemaszki liczy³a 1855 badanych, nasza (300)
w tym 3 równoliczne grupy po 100 osób
(adwokatów, prokuratorów i sêdziów). Poza tym
badania przez nas przeprowadzone zosta³y od 8
– 12 lat póŸniej. Natomiast badani nie-prawnicy
przez A. Siemaszkê najbardziej potêpiali: na³ogowe picie alkoholu, porwanie samolotu,
na³ogowe za¿ywanie narkotyków, nie udzielenie
pomocy, rozbój, gwa³t, pobicie chuligañskie,
zabójstwo, kazirodztwo. Z kolei z badañ A. Szymanowskiej (13) wynika, i¿ badana przez ni¹
grupa ogólnopolska potêpia³a, przede wszystkim: napad rabunkowy, zaczepianie i pobicie
nieznajomego, zgwa³cenie, umyœlne zniszczenie mienia publicznego, nie udzielenie pomocy
w sytuacji zagro¿enia oraz kradzie¿ w³asnoœci
prywatnej.

Wnioski
Jak widaæ z przytoczonych danych, adwokaci,
prokuratorzy i sêdziowie odmiennie spostrzegaj¹ wagê przedstawionych im czynów. Uzyskane
rezultaty badañ upowa¿niaj¹ do sformu³owania
nastêpuj¹cych wniosków:
Po pierwsze, nie nale¿y traktowaæ adwokatów, sêdziów i prokuratorów jako jednej grupy
zawodowej. Potwierdzi³o siê nasze przypuszczenie, ¿e odmiennoœæ pe³nionych ról zawodowych, jak i zadañ w obliczu jakich staj¹ wobec
procesu sadowego powoduje, i¿ wykazuj¹
odmienne w³aœciwoœci psychologiczne, jak rów-

nie¿ percepcjê zakazów moralnych i zachowañ
naruszaj¹cych normy prawne.
Po drugie, zgodnie z przyjêtym za³o¿eniem
okaza³o siê, i¿ adwokaci wykazuj¹ najwy¿szy
poziom empatii. Wynika to zapewne z faktu, i¿
zawód ich wymaga umiejêtnoœci wczuwania siê
w stany emocjonalne swoich klientów, które
potrafi¹ byæ bardzo czêsto gwa³towne i dychotomiczne. Empatia jest tak¿e potrzebna w celu
utrzymania kontaktu z klientem, a wiêc zrozumienia go, wys³uchania jego racji oraz bycia z nim na
ró¿nych etapach postêpowania s¹dowego.
Po trzecie, okaza³o siê, i¿ adwokaci ponosz¹
najwiêksze koszty psychosomatyczne wykonywanego zawodu. Du¿a liczba spraw, bardzo
czêsto nak³adanie siê terminów tych spraw,
niezadowolenie klientów, szybkie tempo ¿ycia
powoduje ponoszenie wysokich kosztów
psychosomatycznych wykonywanego zawodu.
Cechuje ich tak¿e nadwra¿liwoœci na groŸbê
utraty kontroli nad otoczeniem, zw³aszcza
w sytuacji doœwiadczania braku mo¿liwoœci
wp³ywania na przebieg zdarzeñ.
Po czwarte, manipulacja jest najbardziej
charakterystyczna dla grupy adwokatów. Okazuje siê, ¿e umiejêtnoœæ sprawnego pos³ugiwania
siê argumentami jest najbardziej potrzebna tej
grupie zawodowej. Co ciekawe, manipulacja
okaza³a siê wa¿nym wskaŸnikiem taktyki zawodowej w tej grupie. Do obowi¹zków adwokata
nale¿y przedstawianie faktów – jednak interpretacja tych faktów nie jest jego prawem
i obowi¹zkiem. W³aœnie w ramach tej interpretacji pojawia siê makiawelizm.
Po pi¹te, sêdziowie wykazali najwy¿szy
poziom lêku, zarówno ukrytego jak i jawnego.
Wykazuj¹ oni tendencjê do kumulowania stanów
emocjonalnych i nie ujawniania ich na zewn¹trz.
Prawdopodobnie doœæ czêsto pojawia siê u nich
w¹tpliwoœæ, czy te¿ pytanie o s³usznoœæ wydanego wyroku. Ponadto charakteryzuje ich niepokój,
napiêcie, niezadowolenie, poirytowanie, czemu
towarzyszy tak¿e uruchamianie mechanizmów
obronnych.
Po szóste, badane grupy ró¿ni¹ siê w zakresie
postrzegania zachowañ kontrowersyjnych moralnie i czynów zabronionych prawem, co mo¿na
interpretowaæ, i¿ zajmowane stanowisko ma
wp³yw na postrzeganie zachowañ niezgodnych
z normami prawnymi i moralnymi.
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Psychologiczne uwarunkowania zawodu adwokata, sêdziego i prokuratora

Streszczenie
G³ównym celem przeprowadzonych badañ
w³asnych by³a prezentacja psychologicznych
uwarunkowañ wykonywania zawodu adwokata,
sêdziego i prokuratora. Te trzy grupy poddano
badaniom psychologicznym w celu okreœlenia
poziomu empatii, typu zachowania A, makiawelizmu i lêku. Innym celem badañ by³o okreœlenie
ustosunkowañ adwokatów, sêdziów i prokuratorów do zachowañ kontrowersyjnych z moralnego
punktu widzenia i/lub zabronionych prawnie.
£¹cznie przebadano 300 osób (mê¿czyzn i kobiet) – 100 adwokatów, 100 sêdziów i 100 prokuratorów. Wykorzystano w badaniach piêæ metod
badawczych w nastêpuj¹cej kolejnoœci Kwestionariusz Rozumienia Empatycznego (KRE)
A. Wêgliñskiego, Kwestionariusz Wzorów Zachowania (BWZ) K. Wrzeœniewskiego, Kwestionariusz Makiawelizmu R. Christi i F. L. Geise,
Arkusz Samopoznania R. B. Cattella i Skala
Percepcji Dewiacji w Spo³eczeñstwie A. Siemaszki. Wyniki przeprowadzonych badañ
potwierdzi³y siê zgodnie z postawionymi za³o¿eniami i pytaniami.
S³owa kluczowe: percepcja, czyny zabronione, adwokat, sêdzia, prokurator

Summary
The main object of the study was to present
the author’s own studies on psychological
determinants of attitudes towards the working as
judge, lawyer and prosecutor. Free groups were
examined using tests measuring the level of
empathy, the type A behavior, machiavellism
and anxiety. Another aim was to define the attitude of judge, lawyer and prosecutor to forty six
types of behavior controversial from the moral
point of view and/or prohibited by law. All together
300 persons were examined (man and woman) –
100 lawyers, 100 judges and 100 prosecutors.
Five methods were employed, first A. Wêgliñski’s Questionnaire of Empathy Understanding
(KRE), K. Wrzeœniwski’s Questionnaire of
Behavior Pattern (BWZ), R. Christi and F. L. Geise
Questionnaire of Machiavellism, R. B. Cattell’s
Test of Self-perception and A. Siemaszko’s
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Scale of Perception of Deviance in Society. The
results were formulated in accordance with initial
hypotheses and queries.
Key words: perceptron, criminal acts,
judge, lawyer, prosecutor
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