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Kiedy cień jest sednem sprawy : płeć sędziego a wyniki spraw sądowych 

o dyskryminacje w pracy ze względu na płeć. 

 

Zadaniem amerykańskiej Komisji ds. Równości Zatrudnienia (ang. the Equal Employment 

Opportunity Commission - EEOC) jest egzekwowanie prawa przeciwko dyskryminacji 

w miejscu pracy ze względu na rasę, płeć, niepełnosprawność, narodowość i wiek. To właśnie 

EEOC decyduje, które z 90.000 wpływających corocznie oskarżeń o dyskryminację zostanie 

przedstawione przed sądem. Dotychczasowe badania zajmujące się tematem stronniczości 

sędziów wynikającej z ich płci, nie otrzymywały żadnych wyników lub wyniki te były 

nieprecyzyjne. Powodem takich rezultatów były błędne założenia analiz, które skupiały się 

na procencie wygranych spraw w sądzie w odniesieniu do płci sędziego. Niniejszy artykuł 

pokazuje, że bardziej wiarygodnym sposobem określenia częstotliwości występowania 

stronniczości ze względu na płeć wśród sędziów jest analiza rezultatów spraw 

nie rozstrzyganych w sądzie i tego, jak owe rezultaty kształtowane są poprzez poprzedzające 

interakcje pomiędzy sędziami a stronami sporu. Autor artykułu przeanalizował 

około 1000 przykładowych spraw dotyczących dyskryminacji ze względu na płeć w miejscu 

pracy, którymi zajmowała się Komisja ds. Równości Zatrudnienia w latach 1997-2006. 

Korzystając z losowego przypisania sędziów federalnego sądu okręgowego do spraw 

cywilnych, autor badania wykazał, że powódki wnoszące skargę o dyskryminacje ze względu 

na płeć dochodzą do porozumienia z oskarżonymi o około 6-7 punktów procentowych 

częściej i o około 5-7 punktów procentowych częściej otrzymują odszkodowanie, 

kiedy sprawą zajmuje się sędzina. Powyższa sytuacja może wynikać z faktu, że według 

wyników niniejszego badania wnioski przedsądowe złożone przez stronę oskarżoną 

o dyskryminacje są 15 raz częściej odrzucane, jeśli sprawę rozsądza sędzina a stroną 

oskarżającą jest kobieta. Widząc tę stronniczość sędziego strony są w stanie ocenić 

swoje szanse na wygraną i częściej zawierają ugodę przed rozprawą. 


