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Wstęp
Podejmowanie decyzji jest nie tylko jedn¹ z umiejêtnoci niezbêdnych
w codziennym ¿yciu, umo¿liwiaj¹c¹ adaptacjê do otoczenia, ale te¿ jest istotne
w zwi¹zku z wykonywaniem czynnoci zawodowych. Klasyczne teorie podejmowania decyzji przyjmowa³y doskona³¹ racjonalnoæ osoby decyduj¹cej (decydenta), która zna mo¿liwe opcje dzia³ania, wie, z jakim prawdopodobieñstwem wyst¹pi¹ mo¿liwe konsekwencje poszczególnych opcji, dokonuje najlepszego wyboru,
a wybiera dzia³ania, które zagwarantuj¹ najwiêkszy zysk1. Póniejsza koncepcja
ograniczonej racjonalnoci uznawa³a, ¿e cz³owiek ma niepe³n¹ wiedzê o rodowisku, w którym ¿yje i ograniczone mo¿liwoci przetwarzania informacji, d¹¿y
do uproszczenia strategii poznawczych zaanga¿owanych w proces decyzyjny
i preferuje rozwi¹zania satysfakcjonuj¹ce z punktu widzenia przetrwania. Obecne teorie dotycz¹ce tego zagadnienia uwzglêdniaj¹ znaczenie zmieniaj¹cych siê
Adres/Adresse/Anschrift: dr Anna Korzeniewska-Lasota, Katedra Teorii i Filozofii Prawa i Pañstwa,
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn, a.korzeniewska@uwm.edu.pl; mgr Alina Sarnowska, Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B³a¿ka w Inowroc³awiu, ul. Poznañska 97, 88-100 Inowroc³aw.
1 Zob. J. Strelau, D. Doliñski (red.), Psychologia, t. 1, Gdañsk 2008, s. 483.
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warunków otoczenia i rodzaju sytuacji decyzyjnej oraz sposobu umys³owej reprezentacji problemu decyzyjnego2.
W procesie s¹dowego stosowania prawa decydentem jest sêdzia, który ma
proceduralny nakaz rozstrzygniêcia sporu i jako ostateczny arbiter zobowi¹zany
jest rozstrzygn¹æ sprawê i wydaæ orzeczenie. I choæ wydanie wyroku, postanowienia czy zarz¹dzenia ujête jest w ramy proceduralne i implikowane przede
wszystkim przez przes³anki normatywne, to rozstrzygniêcie sêdziego nie jest
jedynie prostym sylogizmem prawniczym. Wydanie in concreto orzeczenia jest
procesem wieloetapowym, w tym równie¿ psychologicznym3. Sêdzia zobowi¹zany jest bowiem wydaæ nie tylko rozstrzygniêcie praworz¹dne4, ale i sprawiedliwe. Oczekuje siê od sêdziego, ¿e nie bêdzie jedynie ustami ustawy, lecz
przyjmie postawê wartociuj¹c¹5, bêdzie szczêliwym Syzyfem, uwra¿liwionym na sprawy cz³owieka6. Tymczasem w procesie oceniania, nawet mimo
starañ sêdziów o zachowanie wysokich standardów, o wyeliminowanie czynników
pozaprawnych, dba³oci o niezawis³oæ i bezstronnoæ w orzekaniu, ca³kowite
zneutralizowanie determinantów psychologicznych zdaje siê byæ niemo¿liwe7.
Wp³yw czynników pozanormatywnych na proces decyzyjny sêdziów nie
zosta³ jak dot¹d wnikliwie zbadany. W niniejszym artykule autorki chc¹ zwróciæ
uwagê na potrzebê empirycznych badañ nad psychologicznymi determinantami
rozstrzygniêæ sêdziowskich8 .

2 M. Jaracz, A. Borkowska, Podejmowanie decyzji w wietle badañ neurobiologicznych i teorii
psychologicznych, Psychiatria 7 (2010), nr 2, s. 6869.
3 Por. M. Zdyb, Istota decyzji, Lublin 1993, s. 20. Zob. te¿ uwagi Edyty Gapskiej zawarte
w I rozdziale: Znaczenie s¹dowych aktów decyzyjnych w postêpowaniu decyzyjnym, w: E. Gapska,
Czynnoci decyzyjne s¹dów w postêpowaniu cywilnym, Oficyna 2010, LEX on-line.
4 Na temat normatywnych uwarunkowañ sêdziowskiego procesu decyzyjnego zob. M. Zubik,
M. Wi¹cek, Kompetencje s¹du konstytucyjnego a granice swobody orzekania, Przegl¹d Sejmowy 4 (2009),
s. 2629.
5 Zob. J. Wróblewski, S¹dowe stosowanie prawa, Warszawa 1972, s. 382 oraz idem, Wartoæ
a decyzja s¹dowa, Warszawa 1973, s. 2023. Por. te¿ J. Giezek, Okolicznoci wp³ywaj¹ce na sêdziowski
wymiar kary, Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo 1202 (1989), s. 1718.
6 Zob. A. Rossmanith, Wra¿liwoæ aksjologiczna sêdziego, w: W. Stakiewicza i T. Staweckiego
(red.), Dyskrecjonalnoæ w prawie, Warszawa 2010, s. 256.
7 Tym bardziej ¿e nie ma mo¿liwoci okrelenia wszystkich kryteriów oceny, a nawet te okrelone pozostawiaj¹ czêsto du¿y margines interpretacyjny. Jako przyk³ad mo¿na podaæ okrelenie kodeksowe, ¿e dowody nale¿y oceniaæ zgodnie z zasadami prawid³owego rozumowania oraz wskazañ wiedzy
i dowiadczenia. Poza tym oceny nie mog¹ byæ zdehumanizowane  por. E. Gruza, Psychologia s¹dowa
dla prawników, Warszawa 2009, s. 307.
8 Postulaty podjêcia interdyscyplinarnych badañ nad s¹dowym wymiarem kary formu³owano ju¿
du¿o wczeniej, czyni³ to np. A. Krukowski. Zob. A. Krukowski, Ogólne dyrektywy s¹dowego wymiaru
kary w teorii i praktyce s¹dowej, ZN IBSP 16 (1983), s. 286.
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1
Na proces decyzyjny sk³adaj¹ siê procesy przeddecyzyjne, dziêki którym
cz³owiek uzyskuje informacje o mo¿liwych dzia³aniach i ich wynikach, procesy
stricte decyzyjne, polegaj¹ce na wyborze okrelonej opcji dzia³ania oraz procesy
postdecyzyjne, zachodz¹ce w trakcie realizowania decyzji, polegaj¹ce m.in. na
ocenie dokonanego wyboru9. W proces podejmowania decyzji zaanga¿owana
jest sfera poznawcza, emocjonalna i motywacyjna cz³owieka. Na sposób podejmowania decyzji wp³ywaj¹ zarówno czynniki wzglêdnie sta³e, osobowociowe,
jak i sytuacyjne. Osobowoæ rozumiana jest jako trwa³a organizacja procesów
psychicznych kieruj¹cych zachowaniem. Jako organizacja wrodzonych (np. cechy temperamentu) i nabytych dyspozycji i schematów reagowania jednostki,
wzglêdnie sta³a, spoista, specyficzna dla jednostki, powsta³a jako wynik dojrzewania, uczenia siê (nabywania dowiadczeñ) i przystosowania, determinuj¹c¹
dalszy rozwój i przystosowanie jednostki10.
Zachowanie cz³owieka przebiega wed³ug okrelonych praw, a sposób,
w jaki cz³owiek reguluje swoje postêpowanie, jest zdeterminowany ka¿dorazowym uk³adem warunków, do których nale¿¹ czynniki zmienne sk³adaj¹ce siê na
sytuacjê oraz determinanty wzglêdnie trwa³e, zwi¹zane z w³aciwociami osobowoci cz³owieka11. Sytuacja zewnêtrzna to aktualny uk³ad bodców, tj. pozostaj¹ce ze sob¹ w okrelonych relacjach przedmioty i osoby, maj¹ce dla jednostki okrelon¹ wartoæ. Sytuacja ta obejmuje nie tylko przedmioty i osoby
aktualnie dzia³aj¹ce na jednostkê, ale tak¿e pewne komponenty wewnêtrzne,
w tym te, które zwi¹zane s¹ z pozosta³oci¹ po sytuacji, w której osoba bra³a
wczeniej udzia³ i przejawiaj¹ siê stanem emocjonalnym zwi¹zanym z wczeniejsz¹ sytuacj¹.
Elementem wewnêtrznym wchodz¹cym w sk³ad sytuacji s¹ bodce somatyczne dop³ywaj¹ce do mózgu z wnêtrza organizmu, np. dowiadczenie bólu
czy odczucie dyskomfortu fizycznego12. Czêæ sytuacji, w których jednostka
bierze udzia³ mo¿e mieæ charakter sytuacji trudnych, powodowaæ wzrost napiêcia emocjonalnego i poczucie dowiadczania stresu psychicznego13.
9 Por. J. Kozielecki, Psychologia procesów decyzyjnych, Warszawa 1969, s. 2324; G. Bartkowiak, Racjonalne i nieracjonalne przes³anki podejmowania decyzji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 250 (1997): Psychologiczne aspekty procesu podejmowania decyzji, s. 7578.
10 Zob. S. Siek, Struktura osobowoci, Warszawa 1986, s. 14.
11 A. Lewicki (red.), Psychologia kliniczna, Warszawa 1969, s. 35.
12 Ibidem, s. 36.
13 Zob. J. N. Stanik, Psychologia s¹dowa. Podstawy, Badania, Aplikacje, Warszawa 2013,
s. 170185.
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2
W s¹dowym procesie stosowania prawa istotne znaczenie odgrywa rola
decydenta  sêdziego, który ma wymierzaæ sprawiedliwoæ zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie, wed³ug swego sumienia14. Sêdzia, jak wynika z Zasad
Zbioru Etyki Zawodowej Sêdziów nie mo¿e ulegaæ jakimkolwiek wp³ywom
naruszaj¹cym jego niezawis³oæ15, bez wzglêdu na ich ród³o lub przyczynê16.
Sêdzia ma byæ bezwzglêdnie niezawis³y i bezwzglêdnie neutralny. Podejmowaæ decyzje w sposób wolny od jakichkolwiek bezporednich lub porednich
nacisków zewnêtrznych17. Ma byæ bezstronny w stosunku do uczestników postêpowania, niezale¿ny wobec w³adz i innych organów s¹dowych i pozas¹dowych, czynników politycznych, ale i od samego siebie  ma byæ niezale¿ny
wewnêtrznie18.
Takie rozumienie niezawis³oci sêdziowskiej oznacza zatem, ¿e sêdzia
w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwoci ma podlegaæ wy³¹cznie normie prawnej, w³asnemu wewnêtrznemu przekonaniu (sumieniu)19 i byæ neutralny. Wierny
uniwersalnym standardom sprawiedliwoci, le¿¹cym u podstaw idei praw cz³owieka, w celu przezwyciê¿enia konfliktu pomiêdzy w³asnym sumieniem a przepisami prawa20.
Bezwzglêdne zastosowanie powy¿szych wymogów, z punktu widzenia
psychologicznego, uznaæ mo¿na za nierealne. Jak siê wydaje, w trakcie orzekania sêdziowie ujawniaj¹ zachowania typowe dla ich profesji i obowi¹zuj¹cych
14 Zob. np. art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju s¹dów powszechnych: Przy
powo³aniu sêdzia sk³ada lubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wed³ug nastêpuj¹cej
roty:  lubujê uroczycie jako sêdzia s¹du powszechnego s³u¿yæ wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, staæ
na stra¿y prawa, obowi¹zki sêdziego wype³niaæ sumiennie, sprawiedliwoæ wymierzaæ zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie wed³ug mego sumienia, dochowaæ tajemnicy prawnie chronionej, a w postêpowaniu kierowaæ siê zasadami godnoci i uczciwoci.  Dz.U. 2001, nr 98, poz. 1070. Por. te¿ art. 82
tej¿e ustawy: § 1. Sêdzia jest obowi¹zany postêpowaæ zgodnie ze lubowaniem sêdziowskim. § 2.
Sêdzia powinien w s³u¿bie i poza s³u¿b¹ strzec powagi stanowiska sêdziego i unikaæ wszystkiego, co
mog³oby przynieæ ujmê godnoci sêdziego lub os³abiaæ zaufanie do jego bezstronnoci.
15 Zob. art. 178 ust. 1 Konstytucji: 1. Sêdziowie w sprawowaniu swojego urzêdu s¹ niezawili
i podlegaj¹ tylko Konstytucji oraz ustawom.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r.  Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.
16 Zob. § 9 ust. 1. Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sêdziów: Sêdzia nie mo¿e ulegaæ jakimkolwiek wp³ywom naruszaj¹cym jego niezawis³oæ, bez wzglêdu na ich ród³o lub przyczynê.
17 Por. wyrok TK z 9 listopada 1993, K 11/93, OTK 1993, nr 2, poz. 37.
18 Zob. Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo do s¹du w wietle Konstytucji RP, Pañstwo i Prawo 1112
(1997), s. 99100; Wyrok TK z dnia 24 czerwca 1998 r., K. 3/98, OTK ZU 1998/4, poz. 52.
19 Por. S. W³odyka, Ustrój organów ochrony prawnej, Warszawa 1968, s. 72.
20 Zob. wyrok TK z 14 kwietnia 1991, K 8/99, OTK 1999, nr 3, poz. 41. Por. wyrok S¹du
Najwy¿szego  S¹du Dyscyplinarnego z dnia 5 padziernika 2010 r., SNO 42/2010, Orzecznictwo S¹du
Najwy¿szego w Sprawach Dyscyplinarnych 2010, poz. 8; wyrok SN z 8 lutego 2011 r., V KK 227/10,
OSNKW 2011, nr 4, poz. 35.
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procedur s¹dowych, ale tak¿e przejawiaj¹ indywidualne cechy osobowoci, pozostaj¹ w sytuacji okrelonej przez rzeczywistoæ sali rozpraw, czêsto dowiadczaj¹c sytuacji trudnej, podejmuj¹ decyzje i wydaj¹ oceny podlegaj¹c przy tym
prawom psychologicznym charakterystycznym dla procesów podejmowania
decyzji. I co wa¿ne, sêdzia, dysponuj¹c w³adz¹ dyskrecjonaln¹, ma mo¿liwoæ
w granicach prawa, podjêcia rozstrzygniêcia o znacznej rozpiêtoci. Nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e nawet tam, gdzie przepisy prawa nie pozostawiaj¹ sêdziemu ¿adnego luzu decyzyjnego, pojawia siê indywidualny psychologiczny proces podejmowania decyzji21. Sêdzia mo¿e przecie¿ podj¹æ decyzje cz¹stkowe, które ostatecznie doprowadz¹ b¹d nie doprowadz¹ do orzeczenia konkretnych
konsekwencji22.

3
Charakterystyczne cechy systemu poznawczego jednostki oraz jej indywidualnej osobowoci wp³ywaj¹ na ukszta³towanie siê stylu decyzyjnego, tj. charakterystycznego i indywidualnego dla danej osoby, niezmiennego w czasie sposobu podejmowania decyzji. Dotyczy to równie¿ osób piastuj¹cych urz¹d
sêdziego. Sêdzia, jako podmiot decyzyjny dokonuj¹cy os¹du, jak ka¿dy, ma
okrelon¹ osobowoæ, kszta³towan¹ m.in. przez inteligencjê, dowiadczenie,
emocje, wyobra¿enia, d¹¿enia, sumienie, przyjêty system wartoci. Przymioty te
nadaj¹ podejmowanej przez sêdziego decyzji wymiar osobowy23. Ta aksjologia
sêdziowska24 jest szczególnie widoczna w sferze dyskrecjonalnej w³adzy sêdziego, kiedy sêdzia mo¿e, a czasami powinien odwo³aæ siê do swobodnego uznania25, tam gdzie sêdzia poszukuje s³usznego rozstrzygniêcia. I choæ sêdzia stara
siê byæ bezstronny, niezawis³y wewnêtrznie, to wydaje siê, ¿e nie uniknie tego
psychologicznego, mo¿e czêsto nieuwiadamianego aspektu. St¹d decyzja pod21 Wed³ug T. Tyszki, w ka¿dym przypadku orzeczniczego stosowania prawa mamy do czynienia
z procesem psychicznym  tworzeniem ocen. T. Tyszka, Psychologiczne pu³apki oceniania i podejmowania decyzji, Gdañsk 1999, s. 13.
22 Zwraca³ na to uwagê ju¿ J. Wróblewski, S¹dowe stosowanie prawa, Warszawa 1988, s. 245.
23 Na znaczenie walorów osobistych sêdziego przy podejmowaniu decyzji zwracali uwagê m.in.
T. Romer, Etyka sêdziego, w: E. £ojko (red.), Etyka prawnika. Etyka nauczyciela zawodu prawniczego,
Warszawa 2002, s. 28; M. Safjan, Etyka zawodu sêdziowskiego, w: E. £ojko (red.), Etyka prawnika ,
s. 34.
24 K. Piasecki u¿ywa okrelenia aksjologia podmiotowa niezawis³oci sêdziowskiej. Zob. K. Piasecki, Organizacja wymiaru sprawiedliwoci w Polsce, Warszawa 1995, s. 116119.
25 Za³o¿enie, ¿e dyskrecjonalna w³adza sêdziego, jest sfer¹ swobodnej decyzji przyjmujemy za:
M. Pieni¹¿ek, Dyskrecjonalna w³adza sêdziego w wietle etyki fenomenologicznej, w: W. Stakiewicz,
T. Stawecki (red.), Dyskrecjonalnoæ w prawie, Warszawa 2010, s. 257.
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jêta w analogicznej sytuacji faktycznej, ale przez sêdziów o ró¿nych osobowociach bywa odmienna.
Nie mo¿na bowiem wykluczyæ, ¿e sêdziowie ulegaj¹ podstawowym zniekszta³ceniom w ocenianiu, zjawisku b³êdu aureoli, tj. z³udzeniu wspó³wystêpowania pewnych cech i przypisywaniu jednych na podstawie wystêpowania innych, uznaj¹c np. ¿e osoba inteligentna jest równie¿ odpowiedzialna26, tendencji
centralnej, charakteryzuj¹cej siê przesuwaniu ocen w kierunku rodka27, która
w przypadku sêdziów mog³aby polegaæ na unikaniu orzekania kary okrelonej
wide³kowo, w wymiarze dolnego oraz górnego zagro¿enia, a wymierzeniu kary
poredniej (wyporodkowanej), efektowi pierwszeñstwa, czyli przecenianiu
pierwszych informacji (wra¿enia, dowodów w postêpowaniu) albo efektowi
wie¿oci, nadmiern¹ wagê przydaj¹c ostatnim dowodom czy informacjom zawartym w mowach koñcowych28.
Na podstawie badañ amerykañskich mo¿na stwierdziæ, ¿e na wysokoæ
wymierzanych kar wp³ywaj¹ takie cechy, jak p³eæ sêdziego, religia, przekonania
polityczne, a nawet to czy sêdzia jest jeszcze przed lunchem, czy ju¿ po. Nie
bez znaczenia jest te¿ sposób przedstawienia sprawy sêdziemu, odpowiednio
skonstruowane pismo procesowe czy zdolnoci pe³nomocnika strony do nawietlenia problemu29. Nawet atrakcyjnoæ fizyczna oskar¿onego wp³ywa na
ocenê nagannoci pope³nionego czynu30. Przywo³ane badania przeprowadzone
na piêædziesiêciu amerykañskich sêdziach federalnych pokaza³y du¿¹ rozpiêtoæ
orzekanych kar. Oceniaj¹c te same stany faktyczne, sêdziowie wymierzali kary
nawet kilkakrotnie wy¿sze, np. w przypadku przestêpstwa sprzeda¿y heroiny
najsurowsza z wymierzonych kar wynosi³a 10 lat pozbawienia wolnoci (przy
piêcioletnim zawieszeniu wykonania kary) a naj³agodniejsza  rok pozbawienia
wolnoci (z rocznym zawieszeniem)31.
Równie¿ badania polskich uczonych potwierdzaj¹ znacz¹cy wp³yw czynników pozanormatywnych, w tym psychospo³ecznych, na sêdziowsk¹ ocenê
osób i zdarzeñ, a w konsekwencji rodzaj i wysokoæ orzeczonej kary. Przeprowadzone jeszcze przed wojn¹ przez B. Wróblewskiego i W. widê badania
ankietowe nad sêdziowskim wymiarem kary ujawni³y, ¿e wród okolicznoci
maj¹cych wp³yw na wymiar kar s¹ np. pozbycie siê sprawy, chêæ uzyskania
dobrego wyniku statystycznego, uchronienia siê od pisania uzasadnienia po26
27
28
29

T. Tyszka, Psychologiczne pu³apki , s. 157.
Ibidem, s. 2830.
Por. ibidem, s. 3336; D.G. Myers, Psychologia spo³eczna, Poznañ 2003, s. 419420.
Zob. £. Markiewicz, A. Markiewicz-¯uchowska, Sk³onnoci poznawcze sêdziego wp³ywaj¹ce
na wysokoæ wymierzonej kary, Decyzje 18 (2012), s. 75.
30 T. Tyszka, Psychologiczne pu³apki , s. 37 i 4243.
31 Ibidem, s. 21.
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przez wymierzanie ni¿szej kary satysfakcjonuj¹cej oskar¿onego oraz przepe³nione wiêzienia32.
To ju¿ wyniki badañ A. Podgóreckiego i A. Pilinow33 pozwoli³y na wyró¿nienie pewnych grup czynników, które wp³ywaj¹ w procesie karnym na sêdziego:
grupê kole¿eñsk¹ sêdziego, publicznoæ, prasê, zwierzchni¹ w³adzê sêdziego, bieg³ych, prawników naukowców oraz systemy odniesienia sêdziego, takie jak: system prawny, ogólnie uznawane wartoci spo³eczne i polityczne. Sformu³owana
zosta³a wiêc konkluzja, ¿e sêdzia niezawis³y w sensie normatywnym, pozostaje
zawis³y i zale¿ny w sensie innym, a mianowicie empiryczno-faktycznym34.
Oddzia³ywanie czynników psychologicznych na sêdziowski proces decyzyjny potwierdzaj¹ te¿ póniejsze badania35. Wskazuj¹ one, ¿e na treæ orzeczeñ
bardzo istotny wp³yw ma poziom samooceny, poziom neurotyzmu i ekstrawersji
(introwersji), w³aciwoci procesów poznawczych oraz manifestowane przez
sêdziów postawy36. Badania dowiod³y, ¿e poziom samooceny sêdziów w istotny sposób wp³ywa na wysokoæ orzekanych przez nich kar. Sêdziowie o niskim
i rednim poziomie samooceny, uwa¿aj¹cy siê za niedocenianych, mieli tendencjê do orzekania kar surowszych, doceniani  orzekali zwykle kary ³agodniejsze.
Sêdziowie o niskim poziomie neurotyzmu, wydaj¹c surowe lub ³agodne wyroki
nie obawiali siê spo³ecznej dezaprobaty i byli gotowi broniæ swojego stanowiska. Kary surowe wymierzane by³y z regu³y przez sêdziów o wysokim poziomie
ekstrawersji. Z kolei sêdziowie optymici, tj. o wysokim stopieniu zadowolenia z ¿ycia, wykonywanego zawodu, dostrzegaj¹cy ludzi jako bardziej ¿yczliwych i godnych zaufania, czêciej orzekali kary ³agodne, pesymici  kary
surowsze37. Ostatecznie w obrêbie uwarunkowañ psychologicznych zespó³ badawczy wyró¿ni³ trzy grupy czynników: w³aciwoci, które dotycz¹ osobowoci sêdziów, w³aciwoci poznawcze sêdziów oraz postawy sêdziów i ich system wartoci38.
32 Zob. B. Wróblewski, W. wida, Sêdziowski wymiar kary w Rzeczypospolitej Polskiej, Wilno
1939, s. 468472.
33 A. Podgórecki, A. Pilinow, Badania nad procesem podejmowania decyzji przez sêdziego, w: A. Podgórecki (red.), Zjawiska prawne w opinii publicznej, Warszawa 1964.
34 A. Podgórecki, Presti¿ prawa, Warszawa 1966, s. 29.
35 Badaniami objêto sêdziów orzekaj¹cych w I instancji w Wydziale Rewizyjnym S¹du Wojewódzkiego, sêdziów orzekaj¹cych w 3 s¹dach rejonowych we Wroc³awiu i 6 s¹dach rejonowych na
terenie województwa wroc³awskiego orzekaj¹cych w sprawach karnych oraz sêdziów orzekaj¹cych
w s¹dzie l¹skiego okrêgu wojskowego. Próba badawcza obejmowa³a 59 sêdziów, sporód których
34 sêdziów, tj. 57,6% wziê³o udzia³ w badaniach. Zob. T. Kaczmarek, G. Doliñska, J. Giezek, W. Sitek,
Decyzja sêdziego w sprawie wp³ywu kary i jej psychospo³eczne uwarunkowania, Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo 1009 (1987), s. 31.
36 Ibidem, s. 6574.
37 Ibidem, s. 6973.
38 Ibidem, s. 27.
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Badania nad sêdziowskim wymiarem kary przeprowadzi³ te¿ J. Giezek,
który przeanalizowa³ akta s¹dowe 280 spraw z w³amaniem lub kradzie¿y szczególnie zuchwa³ej, dotycz¹cych przestêpstwa kradzie¿y zakoñczonych prawomocnymi wyrokami skazuj¹cymi zapad³ymi w latach 19761981 przed S¹dami
Rejonowymi Okrêgu S¹du Wojewódzkiego we Wroc³awiu39. Próbuj¹c odtworzyæ faktyczne wartoci determinuj¹ce orzeczenie konkretnej kary, J. Giezek
stwierdzi³, ¿e to osobowoæ sêdziego i przyjmowane postawy decyduj¹ o tym,
które fakty spo³eczne sêdzia uwzglêdnia i jak¹ przypisuje im wartoæ40.
Na podstawie przytoczonych wyników badañ mo¿na wnioskowaæ, ¿e osobowoæ sêdziego, kszta³towana m.in. przez jego zdolnoci poznawcze, inteligencjê, temperament, typ charakteru, godnoæ, sumienie, wp³ywa na proces
decyzyjny i nie powinna byæ pomijana przy kszta³towaniu pojêcia wewnêtrznej
niezawis³oci. Cechy osobowoci sêdziego s¹ obok przepisów prawnych wa¿nym elementem gwarancji s³usznych orzeczeñ s¹dowych41. Tymczasem psychologiczna ocena funkcjonowania osobowociowego i poznawczego przeprowadzana jest tylko u kandydatów na urz¹d sêdziego. Brakuje natomiast badañ
cyklicznych, sprawdzaj¹cych, czy decyzyjna zdolnoæ trwa czy zmienia siê.
Niezmiernie cenne w pracy ka¿dego sêdziego jest dowiadczenie zgromadzone w ci¹gu ¿ycia, w tym dowiadczenie zawodowe. Nabyty w ten sposób
zespó³ wiedzy i umiejêtnoci zapisanych w pamiêci, obejmuj¹cych informacje
o ludziach, przedmiotach i zjawiskach oraz wzajemnych powiazaniach miêdzy
nimi, a tak¿e informacje o samym sobie oraz o normach i sposobach postêpowania dostosowanych do ró¿nych sytuacji, sprzyja tworzeniu okrelonych nawyków i umiejêtnoci, które umo¿liwiaj¹ sprawne wykonanie czynnoci, w tym
podejmowanie decyzji. Nie od dzi wiadomo, ¿e osoby z du¿ym dowiadczeniem, eksperci, dziêki wczeniej nabytej wiedzy, wykszta³conym schematom
wnioskowania i ³atwemu dostêpowi do informacji zapisanych w pamiêci trwa³ej
podejmuj¹ decyzje szybciej ni¿ nowicjusze42. Zdobyte dowiadczenie u³atwia
pracê, ale jest te¿ determinantem oceniania. Przez pryzmat w³asnych dowiadczeñ oceniamy okrelone zdarzenia, zachowania, osoby. Przytoczone przez
T. Tyszkê badania amerykañskie potwierdzaj¹, ¿e nawet eksperci, w tym równie¿ sêdziowie, w znacznej mierze opieraj¹ siê w swoich ocenach na dowiadczeniach, szczególnie tych, które mia³y miejsce niedawno, najwie¿szych. Badani sêdziowie, którzy w swojej praktyce orzeczniczej, zw³aszcza w nieodleg³ej
39
40
41
42

Zob. J. Giezek, Okolicznoci wp³ywaj¹ce na sêdziowski wymiar kary, s. 5759.
Ibidem, s. 122.
Por. M. Zdyb, Istota decyzji, s. 20 i 23.
J. Strelau, D. Doliñski (red.), Psychologia, s. 482. Por. E. Gruza, Psychologia s¹dowa dla
prawników, Warszawa 2009, s. 308.
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przesz³oci, mieli do czynienia z przypadkami zgwa³ceñ dokonanych przez
przedstawicieli okrelonej grupy narodowej, czy subkultury, wykazywali tendencjê do podejrzewania kolejnego reprezentanta tej grupy o podobne sk³onnoci43. Na wp³yw w³asnych dowiadczeñ, tak zawodowych, jak i ¿yciowych,
na orzekanie  wymiar kary  wskazywa³ równie¿ T. Kaczmarek. Znamienny
jest podany przez niego przyk³ad wypowiedzi jednego z sêdziów, który przyznawa³, ¿e nienajlepsze dowiadczenia z ekspedientkami, które by³y wobec niego opryskliwe, w czasie gdy za³atwia³ swoje codzienne sprawy, wp³ywa³y na
wy¿sz¹ surowoæ kar orzekanych wobec oskar¿onych pracuj¹cych jako ekspedientki44.
Czêsto ju¿ sam fakt oskar¿enia o pope³nienie czynu mo¿e wp³ywaæ na
stronniczoæ ocen. Dzia³a tu sk³onnoæ osób oceniaj¹cych (i to nie tylko sêdziów, ale równie¿ zeznaj¹cych w postêpowaniu wiadków) do dopasowywania
przytaczanych dowodów do domniemanej winy oskar¿onego na zasadzie z³udzenia wiedzia³em, ¿e to siê zdarzy45. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e schemat ten
bêdzie dzia³a³ jeszcze bardziej, jeli osoba ta bêdzie po raz kolejny oskar¿ona
o taki sam lub podobny czyn. Z³udzenie wiedzia³em, ¿e to siê zdarzy mo¿e
wystêpowaæ jeszcze silniej, jeli za ka¿dym razem b¹d w wiêkszoci przypadków, o winie oskar¿onego orzeka ten sam sêdzia, co jest nierzadko spotykane
w ma³ych s¹dach rejonowych46.
Decyzje podejmowane przez cz³owieka uwarunkowane s¹ nie tylko przez
rodowisko fizyczne i przez jego osobowoæ, ale równie¿ przez czynniki spo³eczne. Proces podejmowania decyzji ró¿ni siê w zale¿noci od tego, czy podejmujemy decyzjê indywidualnie czy w grupie. Pod wp³ywem grupy, na skutek
z³o¿onych procesów grupowych decydent gotowy jest zaakceptowaæ wariant
dzia³ania, którego nigdy nie przyj¹³by w czasie pracy indywidualnej, a decydenci
dzia³aj¹cy w zespole podejmuj¹ z regu³y dzia³ania bardziej mia³e i ryzykowne
ni¿ wtedy, gdy pracuj¹ indywidualnie. W wielu okolicznociach jakoæ decyzji
grupowych jest lepsza od decyzji indywidualnych, ale nie zawsze tak jest.
W czasie pracy zespo³owej zachodziæ bowiem mog¹ pewne deformacje mylenia, które powoduj¹, ¿e grupa z³o¿ona z kompetentnych i zdolnych cz³onków
akceptuje nierozs¹dne rozwi¹zania. Jedn¹ z takich deformacji jest syndrom mylenia grupowego47. Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e bêdzie on zachodziæ tak¿e wtedy,
43
44
45
46

sêdziów.

Zob. T. Tyszka, Psychologiczne pu³apki , s. 148.
T. Kaczmarek, Ogólne dyrektywy wymiaru kary w teorii i praktyce s¹dowej, Wroc³aw 1980, s. 14.
Ibidem, s. 178181.
Mamy tu na myli sytuacje, kiedy w danym wydziale s¹du, np. karnym orzeka jeden czy dwoje

47 Szerzej na temat efektu mylenia grupowego w zespo³owym podejmowaniu decyzji zob. T. Tyszka,
T. Zalekiewicz, Racjonalnoæ decyzji, Warszawa 2001, s. 279287.
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kiedy sêdziowie orzekaj¹ kolegialnie. Odwo³uj¹c siê w tym zakresie do procedury karnej nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w przypadku sk³adów kolegialnych, narad¹
i g³osowaniem kieruje przewodnicz¹cy sk³adu. To on zbiera g³osy, poczynaj¹c
od najm³odszego, najpierw od ³awników wed³ug ich wieku, nastêpnie od sêdziów wed³ug ich starszeñstwa s³u¿bowego, a sam g³osuje ostatni48. Orzeczenia
zapadaj¹ wiêkszoci¹ g³osów, sêdzia prezentuj¹cy stanowisko odmienne mo¿e
z³o¿yæ zdanie odrêbne, co skutkuje obowi¹zkiem sporz¹dzenia z urzêdu uzasadnienia wyroku oraz zdania odrêbnego49. Wydaje siê, ¿e to normatywne, doæ
szczegó³owe uregulowanie eliminuje potencjalne zniekszta³cenia wynikaj¹ce
z syndromu mylenia grupowego. Najm³odszy, g³osuj¹c jako pierwszy, nie sugeruje siê opini¹ bardziej dowiadczonego, a ³awnicy, g³osuj¹cy przed sêdziami,
maj¹c szerszy czy inny ogl¹d sytuacji ni¿ przede wszystkim normatywny, zapewniaj¹ spo³eczny czynnik w wymierzaniu sprawiedliwoci. Nale¿y jednak
pamiêtaæ, ¿e g³osowanie nad koñcowym rozstrzygniêciem poprzedza narada
sêdziów, podczas której mo¿na zapewne zorientowaæ siê, jakie stanowisko
prezentuje ka¿dy z cz³onków kolegialnego sk³adu. Niewiadom¹ pozostaje
na ile narada, argumentacja poszczególnych cz³onków sk³adu determinuje
ostateczne g³osowanie oraz czy, a jeli tak, to w jakim zakresie, obowi¹zek
uzasadnienia swojego stanowiska w postaci z³o¿enia do uzasadnienia wyroku zdania odrêbnego, sk³ania sêdziów do wypracowania jednolitego rozstrzygniêcia?
Kolejnym, istotnym determinantem rozstrzygniêæ sêdziego mo¿e byæ wiadomoæ mo¿liwoci podlegania ocenie przez s¹d wy¿szej instancji. Procesowi
decyzyjnemu sêdziego towarzyszy stale obecne ryzyko negatywnej weryfikacji
podejmowanych dzia³añ, a ta z kolei mo¿e mieæ wp³yw na awansowanie sêdziego (przejcie do s¹du wy¿szej instancji)50. Stanowi to z regu³y nie tylko znaczne
obci¹¿enie psychiczne sêdziów, ale i czynnik, który mo¿e determinowaæ treæ
wydawanej decyzji. Sêdzia mo¿e mieæ dylemat, czy zaryzykowaæ i wydaæ precedensowe orzeczenie, nara¿aj¹c siê na mo¿liwoæ negatywnej weryfikacji
w postaci uchylenia, b¹d zmiany treci rozstrzygniêcia, a w konsekwencji z³¹
ocenê statystyczn¹ swojej pracy. Tymczasem kontrola wydanego orzeczenia
obejmuj¹ca ocenê formalnej prawid³owoci rozstrzygniêcia s¹du, poza kryteriami normatywnymi, obejmuje równie¿ czynniki pozaprawne, takie jak logicznoæ
i wewnêtrzn¹ spójnoæ rozumowania sêdziego, które polegaj¹ w du¿ej mierze na
wartociowaniu. S¹d wy¿szej instancji, zawsze mo¿e inaczej oceniæ w³aciwoci
48
49
50

Zob. art. 109 kpk.
Zob. art. 111 kpk i art. 114 kpk.
Zob. P. Chmielnicki, Jak zachêciæ sêdziów do wydajnej pracy?, pkt. 3.5 i 3.12, w: R.M. Czarny,
K. Spryszak (red.), Pañstwo i prawo wobec wspó³czesnych wyzwañ, t. 3, Toruñ 2012.
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i warunki osobiste51 oskar¿onego maj¹ce wp³yw na wymiar kary i uznaæ, ¿e
orzeczona kara jest niewspó³mierna do pope³nionego czynu, zbyt ³agodna lub
zbyt surowa.
W procesie s¹dowego stosowania prawa, nie bez znaczenia jest te¿ kontekst spo³eczny. Sêdzia, orzekaj¹c w konkretnej sprawie, analizuj¹c zjawiska
sk³adaj¹ce siê na sytuacjê decyzyjn¹, wydaje rozstrzygniêcia, które ukierunkowane s¹ spo³ecznie oraz oceniane nie tylko przez osoby czy strony bezporednio zainteresowane rozstrzygniêciem, ale równie¿ przez grupê kole¿eñsk¹,
przedstawicieli nauki prawa i opiniê publiczn¹. Owo bli¿sze i dalsze otoczenie
analizuje potencjalne warianty decyzji z punktu widzenia trafnoci, s³usznoci
i sprawiedliwoci, przez co mo¿e wywieraæ wp³yw na treæ sêdziowskiej decyzji. Proces ten mo¿e zachodziæ z wiêksz¹ intensywnoci¹, gdy dana sprawa
cieszy siê du¿ym zainteresowaniem medialnym. Dzia³aj¹c pod wp³ywem stresu
i znaj¹c z mediów ró¿ne opinie, w tym ekspertów, a czasami maj¹c na podjêcie
decyzji niewiele czasu (np. 24 godziny na wydanie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu) sêdzia mo¿e ulec presji otoczenia52.
Nie mo¿na te¿ wykluczyæ, ¿e pozanormatywnym determinantem decyzji
sêdziowskiej bêdzie heurystyka zakotwiczenia, polegaj¹ca na tym, ¿e poprzez
odpowiednie podanie wartoci wyjciowych, sk³ania siê ludzi do odpowiedniego oceniania. Badania wród sêdziów amerykañskich wykaza³y, ¿e nawet kolejnoæ rozpatrywania spraw ma prze³o¿enie na surowoæ orzekanej kary. Sêdziowie rozpoznaj¹cy sprawy od ciê¿szych do l¿ejszych wymierzali kary
surowsze, ci rozpoczynaj¹cy od spraw l¿ejszych  kary ³agodniejsze53.

Zakończenie
W s¹dowym procesie stosowania prawa, jak w ka¿dym procesie decyzyjnym, zdarzaj¹ siê zniekszta³cenia, bêd¹ce wynikiem czêsto nieuwiadomionego,
51 Zob. dyrektywy wymiaru kary zawarte w Kodeksie karnym w art. 53 kk: § 1. S¹d wymierza
karê wed³ug swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawê, bacz¹c, by jej dolegliwoæ nie
przekracza³a stopnia winy, uwzglêdniaj¹c stopieñ spo³ecznej szkodliwoci czynu oraz bior¹c pod uwagê
cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osi¹gn¹æ w stosunku do skazanego, a tak¿e potrzeby
w zakresie kszta³towania wiadomoci prawnej spo³eczeñstwa. § 2. Wymierzaj¹c karê, s¹d uwzglêdnia
w szczególnoci motywacjê i sposób zachowania siê sprawcy, pope³nienie przestêpstwa wspólnie
z nieletnim, rodzaj i stopieñ naruszenia ci¹¿¹cych na sprawcy obowi¹zków, rodzaj i rozmiar ujemnych
nastêpstw przestêpstwa, w³aciwoci i warunki osobiste sprawcy, sposób ¿ycia przed pope³nieniem
przestêpstwa i zachowanie siê po jego pope³nieniu, a zw³aszcza staranie o naprawienie szkody lub
zadoæuczynienie w innej formie spo³ecznemu poczuciu sprawiedliwoci, a tak¿e zachowanie siê pokrzywdzonego. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553 ze zm.
52 Por. T. Tyszka, Psychologiczne pu³apki , s. 5164.
53 Ibidem, s. 140142.
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psychologicznego zaanga¿owania osoby podejmuj¹cej dane rozstrzygniêcie.
Powszechnie siê uznaje, ¿e nie mo¿na byæ bezstronnym sêdzi¹ nie tylko we
w³asnej sprawie, ale równie¿ w sprawie osób czy zdarzeñ, z którymi pozostajemy w zwi¹zkach emocjonalnych. Przed ewentualn¹ stronniczoci¹, wp³ywem na
proces decyzyjny sêdziego takich cech, jak strach, chciwoæ, mi³oæ, nienawiæ
czy zazdroæ, zabezpieczaæ ma powszechnie przyjmowana w porz¹dkach prawnych instytucja wy³¹czenia sêdziego54, uznawana za wa¿n¹ gwarancjê sêdziowskiej niezawis³oci i zasady obiektywizmu postêpowania.
Niezale¿nie jednak od owych gwarancji, osobowoæ sêdziego, procesy
poznawcze, emocje, czynniki motywacyjne, a tak¿e ró¿ne dowiadczenia osobiste, rodzinne i zawodowe, przyjêty system wartoci i wyznawane pogl¹dy bêd¹
nadawa³y decyzji sêdziowskiej indywidualny (osobowy) charakter. Inne konsekwencje dla orzekania mog¹ wywo³ywaæ czynniki osobowociowe, jeszcze inne
ograniczenia poznawcze (w zakresie percepcji, uwagi, pamiêci, mylenia, rozwi¹zywania problemów, procesów decyzyjnych) czy czynniki emocjonalno-motywacyjne. Bardzo wa¿ki problem to równie¿ kwestia aksjologii sêdziów i innych uczestników procesu. Ka¿dy z powy¿szych czynników zas³uguje na
odrêbn¹ i pog³êbion¹ analizê, zbadanie czy, a jeli tak, to w jakim zakresie,
determinuj¹ one treæ rozstrzygniêæ wydawanych przez sêdziów. Podjêcie odpowiednich badañ empirycznych nad sêdziowskim stosowaniem prawa uznajemy za konieczne dla lepszego poznania i zrozumienia procesu decyzyjnego
w postêpowaniu s¹dowym. Wynika to z dwóch podstawowych powodów. Po
pierwsze, przywo³ane powy¿ej badania, tylko w ograniczonym zakresie pozwalaj¹ na odtworzenie faktycznych wartoci determinuj¹cych orzeczenia sêdziowskie. Niektóre badania zosta³y zrealizowane poza Polsk¹. Tymczasem system
prawny w Polsce ró¿ni siê znacz¹co od systemu w USA i wydaje siê, ¿e ró¿nice
te nie pozostaj¹ bez wp³ywu na proces decyzyjny sêdziego55. Po drugie, wskazane powy¿ej badania polskich uczonych, w tym te najnowsze, przeprowadzono w latach osiemdziesi¹tych. Od tego czasu polski system prawny uleg³ znacznej modyfikacji i wydaje siê, ¿e zmiana ta mo¿e mieæ wp³ywy na ewentualne
zniekszta³cenia procesu decyzyjnego sêdziów. Nie oznacza to oczywicie, ¿e
polscy sêdziowie nie podlegaj¹ podobnym, czy mo¿e identycznym b³êdom
54 Instytucja ta obliguje sêdziego do wy³¹czenia siê od rozpoznania danej sprawy z mocy prawa
(np. art. 40 kpk) albo na wniosek (np. art. 41 kpk), je¿eli istnieje okolicznoæ mog¹ca wywo³aæ
uzasadnion¹ w¹tpliwoæ co do bezstronnoci sêdziego w danej sprawie. Do okolicznoci tych mo¿emy
zaliczyæ np. czynniki cile osobiste, jak powi¹zanie sêdziego z jedn¹ ze stron uczuciami przyjani czy
niechêci, ale równie¿ powody trudne do cis³ego okrelenia, np. okrelone pogl¹dy na dan¹ sprawê.
55 E. Gruza uwa¿a, ¿e recypowanie wprost wyników badañ psychologicznych prowadzonych
w innych warunkach procesowych  systemu common law do praktyki wymiaru sprawiedliwoci jest
nieuprawnione. Zob. E. Gruza, Psychologia s¹dowa, s. 311.

Pozaustawowe psychologiczne determinanty orzeczeń sądowych

237

Studia Warmińskie 51 (2014)

decyzyjnym, co sêdziowie amerykañscy, ani ¿e badania przeprowadzone przez
J. Giezka i T. Kaczmarka straci³y na aktualnoci. W naszej ocenie konieczne s¹
po prostu badania pe³niejsze56, przeprowadzone na wiêkszej ni¿ dotychczas
próbie badawczej oraz badania porównawcze, które mog³yby potwierdziæ lub
zanegowaæ wp³yw wskazanych powy¿ej czynników pozanormatywnych na decyzje sêdziego.
POZAUSTAWOWE PSYCHOLOGICZNE DETERMINANTY
ORZECZEŃ SĄDOWYCH
(STRESZCZENIE)

W s¹dowym procesie stosowania prawa istotne znaczenie odgrywa rola decydenta  sêdziego.
Decyzje sêdziego, choæ ujête w ramy proceduralne i implikowane przede wszystkim przez przes³anki
normatywne, nie s¹ jedynie prostym sylogizmem prawniczym, a procesem wieloetapowym, w tym
równie¿ psychologicznym. Choæ sêdziowie staraj¹ siê o zachowanie wysokich standardów, o wyeliminowanie w orzekaniu czynników pozaprawnych, o pozostanie niezawis³ymi i bezstronnymi, to ca³kowite wyeliminowanie czynników psychologicznych zdaje siê byæ niemo¿liwe. W artykule autorki zwracaj¹ uwagê na psychologiczne determinanty orzeczeñ i sygnalizuj¹ potrzebê empirycznych badañ nad
wp³ywem owych czynników na proces decyzyjny sêdziego.

NON-STATUTORY PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS
OF COURT DECISIONS
(SUMMARY)

In the legal court process, the role of the key decision maker  the judge  is vital. The
decisions of a judge, although they are enclosed in the procedures and guided, above all, by normative
premises, do not constitute a simple legal syllogism, but a multi-stage process, which is also
a psychological process. Although judges put great effort into maintaining high standards, to eliminate
non-legal factors during the process of decision-making and to remain independent and impartial, it
seems impossible to fully eliminate psychological factors. In this article, the authors analyse the
psychological determinants of verdicts and indicate the need for empirical research into the influence
of these factors on the decision-making process of a judge.

56 Ju¿ J. Giezek zauwa¿y³, ¿e dokonana przez niego analiza akt s¹dowych tylko w ograniczonym
zakresie pozwala na odtworzenie faktycznych wartoci determinuj¹cych orzeczenie konkretnej kary.
Poza tym wskazywa³, ¿e nie tyle analizowa³ determinanty pozanormatywne, co koncentrowa³ siê na
powo³ywanych w uzasadnieniach okolicznociach. Zob. J. Giezek, Okolicznoci wp³ywaj¹ce na sêdziowski wymiar kary, s. 9096.
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AUßERRECHTLICHE PSYCHOLOGISCHE BESTIMMUNGSFAKTOREN
BEI DEN GERICHTSENTSCHEIDUNGEN
(ZUSAMMENFASSUNG)

Eine wesentliche Rolle bei der Anwendung des Rechts in einem Gerichtsverfahren spielt der
Entscheidungsträger  der Richter. Die richterlichen Entscheidungen, wenngleich diese in einen Verfahrensrahmen einbezogen sind und vorwiegend durch normative Prämissen impliziert werden, sind
nicht nur als ein einfacher Rechtssyllogismus zu sehen, sondern vielmehr auch als ein mehrstufiger
Prozess mit psychologischem Hintergrund. Obwohl die Richter danach streben, hohe Standards
aufrechtzuerhalten, bei Urteilsfindungen die außerrechtlichen Faktoren außer Acht zu lassen,
unabhängig und unbefangen zu sein, scheint eine totale Abtrennung der Faktoren psychologischer
Natur unmöglich zu sein. Die Verfasserinnen weisen in ihrem Beitrag auf die psychologischen Entscheidungsfaktoren der Entscheidungen hin und legen den Bedarf nahe, den Einfluss dieser Faktoren
auf den richterlichen Entscheidungsprozess empirisch zu untersuchen.

