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O uzasadnieniach wyroków sądowych w sprawach karnych 

i ich standaryzacji w ujęciu art. 99a k.p.k.

I

W prawoznawstwie zwraca się uwagę, że proces uzasadniania decyzji sądowych

i sam styl ich sporządzania sporo mówi o danym systemie prawnym, a także o 

świadomości i kulturze prawnej społeczeństwa, o tym jakie wartości ona wyraża i jakim

postawom hołduje (konformistycznym, czy też oportunistycznym, w sensie odważnym i

liberalnym)1. Oczekiwania i wymagania względem decyzji władzy przekładają się na 

pytanie, czy i jak judykatywa ma lub może uzasadniać swoje wyroki. W państwie 

autokratycznym, niedemokratycznym decydent „nie musi się tłumaczyć” z tego, jak 

władza sądownicza jest realizowana. Od uzasadnień sądowych nie będzie się tutaj 

oczekiwało, że będą one przekonywały strony, czy poszukiwały własnej legitymizacji w

uzyskiwaniu aprobaty dla racji stojących za wyrokiem, nie wspominając o adresowaniu 

uzasadnienia nie tylko do sądu wyższej instancji czy stron, ale i do szerokiej 

publiczności. Uzasadnienie decyzji w tego typu państwie będzie redukowane do funkcji 

czysto pragmatycznych i ściśle procesowych, umożliwiających ich kontrolę i 

utrzymanie spójności orzekania.

W państwach demokratycznych następuje zmiana relacji między władzą a 

jednostką, nakładająca na sąd obowiązki w zakresie przejrzystości jego decyzji, dialogu 

i perswazji, a czasem partycypacyjnego ich podejmowania, co nie pozostaje także bez 

wpływu na wymagania względem uzasadniania decyzji sądowych, Przy postrzeganiu w 

adresacie wyroku nie tylko poddanego, ale i obywatela inne stają się również 

oczekiwania względem treści uzasadnienia wyroku a także poziomu i dostępności 

użytej w nim  argumentacji. W konsekwencji spośród wielu funkcji, jakie przypisuje się

uzasadnieniu decyzji sądowej2 na znaczeniu zyskują te, które mają służyć także  

1 Zob. A. Kocowski : Teoretyczna analiza pojęcia uzasadnienia (w) Uzasadnienie decyzji stosowania 
prawa, red.naukowa I. Rzucidło-Grochowska, M. Grochowski,Wolters Kluwer Warszawa 2015, s 75 i n

2 w literaturze wymienia się funkcję 1) samokontrolną (autoweryfikującą), 2) dokumentacyjną z  
dokonanej wykładni i subsumpcji, 3) kontrolną ( dla sądu odwoławczego), 4) informacyjną na adresata 
orzeczenia,5) społecznego oddziaływania wyroku         
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uspołecznieniu wyroku poprzez podjęcie próby jego wyjaśnienia i przez to uzyskanie 

akceptacji dla jego racji, a nie tylko posłuszeństwa jego adresata, co wymaga 

formułowania szeroko dostępnych uzasadnień, posługujących się argumentacją nie 

tylko sprawozdawczą (co sąd zrobił), ale i perswazyjną (dlaczego to zrobił ), nie 

zapominając jednocześnie o tym, że w demokratycznym systemie responsywnego i 

negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów społecznych - legitymizacja wyroku ma 

wynikać nie tyle i nie tylko z argumentu siły ale także z siły argumentów 3 

W prawoznawstwie zwraca się również uwagę, że przy usytuowaniu Polski w 

strukturach Rady Europy i Unii Europejskiej z ich charakterystyczną demokratyczną 

aksjologią kontaktów władza - obywatele eksponowanie modelu uzasadniania decyzji 

sądowych co do kwestii – czy, kiedy i jak uzasadniać wyroki sądowe – w sposób 

negliżujący, jawnie pomniejszający element racji, czy ich funkcję akceptacyjną, bądź 

znaczenie wprowadzania decyzji sądowych do społecznego dyskursu byłoby czymś 

zgoła anachronicznym. Ten punkt widzenia, zdaniem doktryny, musi być więc brany 

pod uwagę przy wszelkich reformach procedur zmierzających do ograniczenia 

obowiązku uzasadniania wyroku bądź jego uproszczenia (automatyzacji). Reformy 

takie najczęściej podejmowane w celu przyspieszenia i usprawnienia procesu karnego 

same zwykle wywołują także skutki kontrproduktywne, Samoupośledzenie zaś oraz 

ograniczenie funkcji kontrolnych i dokumentacyjnych uzasadnień decyzji sądowych 

mogą nadto wywołać realne spadki legitymizacji władzy, również sądowniczej i 

obniżać poziom zaufania niezbędny dla jej należytego funkcjonowania.4

II

Akcentując właśnie i wyłącznie względy ekonomiki postępowania karnego 

 ustawodawca nowelą z lipca 2019 roku w art. 90 a k.p.k. wprowadził obowiązek 

uzasadnienia wyroku pierwszej instancji, w tym wyroku nakazowego i wyroku łącznego

oraz wyroku sądu odwoławczego i wyroku wydanego w postępowaniu o wznowienie 

3 tak, E. Łętowska, A.Paprocka, I.Rzucidło-Grochowska:: Podstawy uzasadniania w prawie 
konstytucyjnym i międzynarodwym  (w) Uzasadnienie decyzji stosowania prawa, red.naukowaI Rzucidło-
Grochowska, M. Grochowski, Wolters Kluwer Warszawa 2015, s.15 -18. Zob. także ; 
A.Kotowski:Teoretycznoprawna analiza pojęcia uzasadnienia (w), E. Łętowska,A.Paprocka,I.Rzucidło-
Grochowska:: Podstawy uzasadniania.. j w 47 i n. Por. także;.R. Mańko : W stronę krytycznej filozofii 
orzekania. Polityczność, etyka, legitymizacja, Łódź 2018, passim, a zwłaszcza rozdział trzeci Orzekanie a 
etyka  i czwarty - Legitymizacja orzekania, w którym proponuje polityczny model legitymizacji orzekania
związany ściśle z dążeniem do sprawiedliwości, z dystansem do formalizmu. ( s. 171-275) 
4 zob. E.Łętowska, A. Paprocka, I.Rzucidło-Grochowska, op.cit. s.20
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postępowania według ściśle ustalonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości 

jednolitych wzorów formularzy uzasadnień wyroków sądowych.5

Przyjęte w lipcowej noweli rozwiązanie wpisuje się bez reszty w normatywny 

model uzasadniania wyroków, a czysto techniczny charakter formularzy uzasadnień  

czynią w istocie z uzasadnienia dokument wyraźnie sprawozdawczy z przebiegu 

rozumowania sędziego a nie argumentacyjno – erudycyjny, związany z dyskursem 

interpretacyjnym i autorefleksją sędziego jak dotychczas go postrzegano.6 

Przyjęty w noweli dyrektywalny model mocno ingeruje w sędziowską swobodę 

konstruowania uzasadnienia i na tle ewolucji procesów stosowania prawa w 

demokratycznym państwie prawnym, głównie w kontekście postulowanego wzmożenia 

warstwy argumentacyjnej uzasadnienia - wydać musi się akurat zabiegiem jeśli nie 

chybionym to nie uwalniającym od zasadniczych wątpliwości. 

W prawoznawstwie od dawna zwraca się uwagę, że wbrew założeniom ideologii

związanej decyzji sądowej sędziowie nie są bynajmniej „ustami ustawy”, które 

wygłaszają jedynie brzmienie praw. Przeciwnie, w stosowaniu prawa przyjmują oni 

własne postawy poznawcze, a także wyrażają autonomiczne dyspozycje do 

uwzględniania takich czy innych zespołów wartości i ich preferencji, czyli że przyjmują

również własne postawy oceniające.

 Co więcej, także samo prawo ze względu na swoje właściwości techniczne 

(przez używanie m.in. zwrotów oceniających, a w szczególności tzw. klauzul 

generalnych) nie uwalnia w żaden sposób sędziego od dokonywania rozlicznych ocen, 

których treści norma ogólna i abstrakcyjna w odniesieniu do konkretnego przypadku 

automatycznie przesądzić nie może. Luzy, które tutaj prawo explicite pozostawia 

sędziemu, znacznie poszerzają jego swobodę w podejmowaniu decyzji zarówno co do 

kary, jak i co do sposobu racjonalizowania jej wymiaru. 

5 zob. art.22 pkt.1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz
innych ustaw ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1694) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 
listopada 2019 r. (Dz.U.z 3 grudnia 2019 r., poz, 2349, Zob. o samych formularzach uzasadnień wyroków
oraz sposobach ich wypełniania D.Drajewicz, P. Gensikowski : Stosowanie formularzy uzasadnień 
wyroków w postępowaniu karnym przed sądem I instancji oraz w postępowaniu odwoławczym. 
Komentarz praktyczny wraz z formularzami uzasadnień i orzecznictwem. Seria Metodyka Becka, 
Warszawa 2020,, s.29 i n. 
6 Zob. A. Kotowski : O formularzach uzasadnień op.cit s.145 153, 157-164,167, 171-172, 
H.Paluszkiewicz Glosa do wyroku SN z dnia 11sierpnia 2020 r., IKA1/20.Uniwersytet Zielonogórski 
Dyskurs Prawniczy,i Administracyjny,1/2020,s.224. por. także P.Hofmański, S. Zabłocki : Standaryzacja
uzasadnień wyroków sądów pierwszej instancji (w) Artes serviunt vitae sapientia imperat.Proces karny 
sensu largo.Rzeczywistość i wyzwania. Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Grzegorczyka, 
Warszawa 2019 r, s.235-236
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 Z tych m.in. powodów wykazywano na wiele sposobów, że formułowana na 

gruncie pozytywistycznej Begriffsjurisprudenz teza o ściśle „logicznym" czy 

„mechanicznym" n i e w a r t o ś c i u j ą c y m charakterze decyzji sędziowskich, 

opartych na systemie norm w znacznej mierze skodyfikowanych, niesprzecznych, 

zupełnych (w sensie nie zawierania luk) i dlatego wystarczających do rozstrzygnięcia 

każdego zagadnienia prawnego w drodze zwykłych zabiegów logicznych, nie da się 

zrekonstruować ani na podstawie żadnego zbioru przepisów prawa, ani na podstawie 

żadnej doktryny. W świetle realiów jest ona całkowicie błędna i spełnia w istocie 

mistyfikacyjną rolę ideologiczną, gdyby odnosić ją do tego, co sądy faktycznie czynią.7 

Na tle ogólniejszych rozważań, czy „prawo ustawowe” działa wyłącznie lub 

głównie przez „prawo sędziowskie”, zwraca się uwagę, że rola sędziego w samym 

stosowaniu prawa jest lub powinna być zawsze aktywna. Z uwagi na znaczącą rolę 

sędziego i jego udział w wykładni przepisów prawa, w ustalaniu faktów sprawy i w 

wyznaczaniu konsekwencji prawnych czynu uznanego za udowodniony, sądowe 

stosowanie prawa nie da się sprowadzić do ustalania prostej subsumpcji stanu 

faktycznego do treści normy prawnej, która miałaby służyć odkryciu czegoś, co 

mogłoby istnieć niezależnie od ocen i wartościowania sędziego. W modelu 

sylogistycznym za ważną i jedyną cechę prawności uznaje się poprawność decyzji 

walidacyjnej oraz prawidłowość dokonanej subsumpcji. O legalności decyzji w tym 

wypadku decydują formalne elementy procerduralne, nie zaś treściowe, co sprawia, że 

decyzja stosowania prawa  z pominięciem ocen aksjologicznych traktowana jest jako 

prawnie wiążąca nawet w sytuacji, gdy „przyjęte rozstrzygnięcie jest niesprawiedliwe 

lub sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem”8. Przy oczywistej niekonkluzywności tekstu 

prawnego ważnym czynnikiem  dookreślającym jego znaczenia  staje się ujęcie prawa 

jako faktu kulturowego, co oznacza, że prawo będąc integralnym elementem kultury 

danego społeczeństwa musi jako takie być postrzegane i oceniane także w kontekście 

akceptowanego przez dane społeczeństwo systemu wartości np. moralnych czy 

etycznych. Na argumentacyjny i zarazem twórczy charakter wykładni, także 

operatywnej wskazują koncepcje hermeneutyczne prawa. Sprzeciwiają się one redukcji 

prawa tylko do samego tekstu z pominięciem jego interpretacji. Zakładając, że prawo 

7 Zob. szerzej o tym: J, Wróblewski : Sądowe stosowanie prawa, PWN, Warszawa 1972, s. 221-233, 304-
323, 324-370; tenże, Wartości a decyzja sądowa, Zakład im. Ossolińskich, Wrocław 1973, s. 6 – 26, 42 i 
n.
8 M. Matczak : Summa iniuria, O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa, Warszawa 2007, a. 13
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jest faktem interpretacyjnym, że nie istnieje ono przed, czy też poza interpretacją ex 

definitione wymuszają one sędziowski aktywizm. W tym ujęciu w przeciwieństwie do 

pozytywistycznej koncepcji prawa rola sędziego odczytującego prawo i przez to je 

współkreującego jest tu więc z gruntu inna; twórcza samodzielna, jawna i zarazem 

znacznie trudniejsza i bardziej odpowiedzialna.9   

 Z tego punktu widzenia bliski jest mi także pogląd A. Kotowskiego, który 

dystansując się od tekstualnej, czysto formalnej koncepcji legalizmu wydanej decyzji  

stanowczo opowiada się za odejściem od uznania za jedynie słuszny model 

subsumpcyjnego (sylogistycznego) stosowania prawa na rzecz argumentacyjnego bądź 

dyskursywnego uzasadniania decyzji sądowej, 10 i które co więcej w trafnym, jak sądzę 

-  przekonaniu Autora może „stanowić pewną odpowiedź i szansę na przezwyciężenie 

ogólnego impasu w zakresie kryzysu legitymizacji władzy- także sądowniczej.11 

Odwołując się w tej mierze do tego poglądu A. Kotowskiego z 2005 roku czynię to 

wszakże nie bez pewnego zakłopotania i zdumienia czytając jego późniejszy artykuł z 

2020 roku, w którym pisze, w opozycji i niezgodzie z samym sobą, że akurat 

wprowadzony na mocy art. 99a k.p.k. formalistyczny model czysto sylogistycznego 

uzasadniania wyroku należy ”jednoznacznie uznać za rewolucyjny”, a przyjęty w nim 

kierunek zmian „zasługuje ogólnie na pozytywną ocenę”, przy której wypada także 

„bardzo dobrze ocenić, iż korzystanie z wzorów uzasadnień jest obligatoryjne”, 

chroniąc w ten sposób przyjęte rozwiązania przed obstrukcją sędziów, o których można 

by sądzić, że byliby oni raczej skłonni do pozostania przy dotychczasowej metodyce 

sporządzania uzasadnień.”12 Przy widocznym nie zrównoważeniu ocen, traktując te jego

ostatnie wypowiedzi w kategoriach chwilowej niedyspozycji ich autora – przyjmuję, 

oczywiście inaczej niż on, że lipcowa nowelizacja procedury karnej w zakresie formy 

uzasadniania wyroków sądowych, nie tylko że nie jest rewolucyjna, ale przeciwnie 

głęboko anachroniczna. Obowiązujące wzory uzasadnień odrzucając bowiem z tego 

dokumentu elementy związane z dyskursem interpretacyjnym i autorefleksyjnością 

sędziego w tej części nawiązują do XIX wiecznego pozytywizmu prawniczego, który 

sprowadzał sędziego do roli bezosobowego wykonawcy aktów normatywnych, 

9 zob. E. Łętowska : Boska sztuka interpretacji (w) Prawo. Społeczeństwo Jednostka, Księga 
jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Kubickiemu, Warszawa 2003 s. 26-27. Tejże: Kilka 
uwag o praktyce wykładni. Kwartalnik Prawa Prywatnego  RokXI:2002, z.1 , passim
10 A. Kotowski : Teoretycznoprawna analiza pojęcia uzasadnienia op,cit.s.79 - 86
11 A.. Kotowski : ibidem s. 85)
12.tak;A.Kotowski : O formularzach uzasadnień , op,cit. s. 144, 145 i 168 
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postrzeganym jako „pasmo transmisyjne” między prawodawcą a odbiorcą normy 

prawnej.13 Co więcej uważam, że zwrot ustawodawcy do tekstowej koncepcji prawa i 

lingwistycznie pojmowanej normy, wolnej od aksjologicznego wartościowania nie jest 

przypadkowy, jeśli zważyć, że przyjęta w tym zakresie nowelizacja następuje akurat w 

czasie trwania kryzysu konstytucyjnego w Polsce,14 w czasie którego aktualna władza 

polityczna kwestionując liberalną aksjologię demokratycznego państwa prawnego  

przedstawia się jako podmiot uprawniony  do monologicznego definiowania problemów

wymiaru sprawiedliwości oraz ich rozwiązywania, co łączy się nieuchronnie z 

tendencją do ograniczania sędziowskiej wolności ekspresji15.

W warunkach państwa prawnego ustawodawca kształtując procedury i reżim 

prawny uzasadnienia decyzji sądowej musi się liczyć i uwzględniać w charakterze 

czynnika interpretacyjnego powinności dokonywania wykładni zgodnej z konstytucją, 

co oznacza konieczność uwzględniania w uzasadnieniach decyzji sądowych także 

aksjologii konstytucyjnej,16 jak również aksjologii inspirowanej prawami człowieka i 

prawem europejskim17 Z tego punktu widzenia trafne jest ogólniejsze spostrzeżenie M. 

Safjana, że „na pewnym poziomie funkcjonowania instytucji państwa prawnego nie da 

się już bowiem oddzielać sfery formalnej od sfery aksjologii.”18 Powyższe elementy 

stanowią źródło nowej legitymizacji władzy sądowniczej, która wespół z władzą stricte 

polityczną  (przede wszystkim ustawodawczą) odpowiada za petryfikowanie porządku 

prawnego, rozumianego na najwyższym poziomie - jako zespół zasad natury prawnej, 

moralnej i społecznej.19

13 E. Łętowska; Pozaprocesowe znaczenie uzsadnienia. PiP nr 5/1997 s. 4
14 zob. S. Wronkowska: O woluntaryzmie, instrumentalizacji i odpowiedzialności za prawo, Przegląd 
Konstytucyjny nr 1 /2019, s.13 i n, W. Sadurski : Polski kryzys konstytucyjny, Łódź 2020, passim, M. 
Matczak: Tajne państwo z kartonu.Rozważania o Polsce, bezprawiu i niesprawiedliwości.Wydawnictwo 
Znak, Warszawa 2022, passim 
15 zob. P. Jabłoński,P.Kaczmarek,M.Wojtanowski : Wolność ekspresji sędziego. Próba konceptualizacji 
PiP. nr1/2023 s. 53 i n. oraz literatura tam podana,.patrz także ; P. Kardas : Dyscyplinowanie sędziów 
Model odpowiedzialności dyscyplinarnej a zagrożenia dla sędziowskiej niezawisłości,Kraków 2000, s. 12 
i n  
16 patrz; E Łętowka, A. Paprocka. I.Rzucidło –Grochowska : Podstawy uzasadniania w prawie 
konstytucyjnymi..op.cit.s.19 i n., E.. Łętowska : Kilka uwag o praktyce wykładni..op.cit s. 48 i n. Zob. 
także P. Kardas : Prawo karne w świetle Standardów konstytucyjnych, PiP z. 10/2022 s, 93 i n, P. 
Wiliński : Proces karny w świetle Konstytucji, Warszawa 2011, s, 23 i n.. tegoż Sprawiedliwość 
proceduralna a proces karny (w ) Rzetelny proces karny, Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy pod 
red.. J. Skorupki, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009. S. 77 i n.. 
17 E. Łętowska : Sądy wobec prawa europejskiego ( tezy ) (w ) E. Popławska (red) Konstytucja dla 
rozszerzającej się Europy, Warszawa 2000, s.229-238 
18 M. Safian : Wyzwanie dla państwa prawa, Warszawa 2007, s. 25
19 tak ; M. Smolak: Uzasadnienie sądowe jako argumentacja z moralności politycznej. O legitymizacji 
władzy sędziowskiej, Kraków2003, s. 24 przytocz. za A. Kotowskim : Teroretycznoprawna analiza.. op. 
cit. s.83
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III

 Potrzebę odchodzenia od formalizmu w procesach sporządzania uzasadnień 

wyroków dostrzega niekiedy także sama judykatura, która m. in. powołując się na 

zasadę rzetelnego procesu trafnie wywodzi , że nie może się ona opierać na jedynie 

wąsko rozumianej legalności rozstrzygnięć, z pominięciem jej przesłanek 

aksjologicznych. 

Sąd Najwyższy j,ako sąd odwoławczy, w jednym z wyroków odstąpił w 

rozpoznawanej sprawie od sporządzenia uzasadnienia wyroku na formularzu UK 2, 

chociaż taki obowiązek wynika z treści art.99a § 1 k.p.k. – wywodząc, że             

„zastosowanie tego formularza jako dokumentu, w którym miałoby się wykazać 

zrealizowanie obowiązku wynikającego z art. 457 § 3 k.p.k. w zw. z art. 433 § 1 i 2 

k.p.k. naruszyłoby prawo strony do rzetelnego procesu w kontekście art. 6 ust.1 

Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw i Podstawowych Wolności (art.91 ust.2 

Konstytucji RP. (...) Zatem na gruncie prawa do rzetelnego procesu (w tym procesu 

odwoławczego ), tak w ujęciu konwencyjnym (art.6 ust.1 EKPC) jak i ujęciu standardu 

konstytucyjnego art. 45 ust.1 Konstytucji RP) jakość uzasadnienia wyroku jest istotnym

elementem tego prawa, Wprowadzenie do systemu procesowego formularzy uzasadnień

(art. 99a § 1 k.p.k.) i nakazanie obligatoryjnego z niego korzystania, jest bezspornie 

krokiem, który nie daje właściwego instrumentarium procesowego dla 

zrealizowania wskazanego powyżej standardu (podkr. moje - TK). Konkludując, 

rzeczą każdego sądu odwoławczego w ramach obowiązku wynikającego z treści art. 

457 § 3 k.p.k w zw. z art.433 § 1 i 2 k.p.k. jest przeprowadzenie w konkretnej sprawie 

oceny, czy może sporządzić uzasadnienie swojego wyroku na formularzu UK (art. 99a 

§ 1 k.p,k.) w taki sposób, który zagwarantuje stronie prawo do rzetelnego i konkretnego

ustosunkowania się do każdego istotnego argumentu zawartego w apelacji strony i 

przedstawienia takiej oceny właśnie w uzasadnieniu wyroku sądu odwoławczego. W 

układzie, w którym sąd ad qem uzna, że nie jest możliwe dotrzymanie konwencyjnego 

standardu rzetelnego procesu, to jest on zobowiązany do zastosowania art. 91 ust.2 

Konstytucji RP i odmowy sporządzenia uzasadnienia na formularzu, który wynika z 

zapisu ustawy procesowej” 20

20 Wyrok SN z dnia 11 sierpnia 2020 roku ( syg.I KA 1/20 OSNKW 2020, z. 9-10, poz. 41. Taki sposób 
postępowania wynika także wprost z postanowienia TK z 19 grudnia 2006 roku w sprawie P 37/05 
( OTKA 2006/11/177 w którym uznał on, że „sądy krajowe mają tez prawo i obowiązek odmówienia 
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Podobnie krytyczne stanowisko wobec przepisu art. 99a k.p.k, zajęły także inne 

sądy odstępując od sporządzania uzasadnień swoich wyroków wedle ściśle ustalonych 

rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości  jednolitych wzorów.21 W tych wyrokach 

wskazywano między innymi, że z uwagi na zasadnicze różnice między poszczególnymi 

sprawami nie zawsze zachodzi możliwość skonstruowania  według jednolitego wzorca 

uzasadnienia dla wszystkich postępowań karnych.22 Okazują się one z punktu widzenia

prawa do rzetelnego procesu niedostosowane do spraw wieloosobowych i 

wielowątkowych oraz trudnych i złożonych, przy których próba sformułowania 

uzasadnienia według dyrektywy zwięzłości wywodu naruszałaby wymaganie jego 

należytej jakości, a sam formularz w tych wypadkach byłby kłopotliwy, jako że 

przygotowanie uzasadnienia według jego wzorów zabierałoby więcej czasu, niż jego 

sporządzenie w formie przed nowelizacją.23

IV

 Ustawodawca, kierując się względami ekonomiki postępowania karnego, 

wprowadzając wzory jednolitych formularzy uzasadnień wyroków w celu uzyskania ich

pożądanej zwięzłości - jakby przeoczył, że spełnienie tego wymagania łączy się z 

wysokim ryzykiem naruszenia ich jakości. Dość wspomnieć, że sporządzane przed 

zastosowania normy krajowej, jeżeli koliduje ona z normami prawa wspólnotowego (...) W razie 
konfliktu o rozwiązaniu takiej kolizji sąd stosujący prawo rozstrzyga samodzielnie.” Zob. glosę 
aprobującą do.omawianego tutaj wyroku SN ; H. Paluszkiewicz, op.cit. s.221 i n. 
21 Zob. Wyrok SR w Bydgoszczy z 17. XII 2019 r. syg.akt II K 1584/19, Wyrok S.A. w Gdańsku z 
17.06.2020, sygn. akt II AKA 64/20 , Wyrok S.R w Bydgoszczy z 18.IX.2020, syg.akt III K 139/20. Wyrok 
S.A. w Poznaniu z 03.12. 2020 r, syg.akt II AKA 217/18. Wyrok SO w Łodzi z 22.03,2021, syg, akt IV K 
155/14, Wyrok SO w Łodzi z 07.06.2021, syg. akt IV K 107/19,Wyrok SO w Katowicach z 21,12,2021, 
syd.akt XXI K 246/19
22 również w doktrynie zwraca się uwagę, że wobec złożoności (wieloaspektowości ) procesu 
uzasadniania a także zróżnicowanej natury spraw karnych nie jest możliwe uregulowanie – ani formalne, 
ani w drodze konsensusu praktyki uzasadniania - jego jednolitej konstrukcji w sposób sztywny, 
ostateczny i jedynie właściwy i oderwany od jednostkowych preferencji formułowania wypowiedzi.
 Zob o tym: I..Rzucidło –Grochowska: I Strategie i techniki formułowania uzasadnień orzeczeń 
sądowych. RPEiS z.2/2017 s.59.Zob. również Opinię prawną NRA do projektu rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości w sprawie wzorów formularzy uzasadnień wyroków oraz sposób ich wypełniania s.4 
https://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-opinia-nra-ws-pr-rozp-o-wzorach-formularzy-
uzasadnien-28765.pdf
23 w tym miejscu warto odesłać do krytycznych także dyskusji w środowisku sędziowskim. Zob. P.Rojek-
Socha:Będzie batalia o formularze uzasadnień https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/formularze-
uzasadnien-utrudnia-apelacje-i-kasacje-uwazaja,488366.html,tejże:Formularze uzasadnień jak sudoku dla
sędziów – problemy aż do kassacji https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/formularze-uzasadnien-w-
sprawach-karnych-sedziowie-nie-chca,503692.html, tejże Formularze uzasadnień źle oceniane przez 
karnistów, wielu sędziów nie chce ich stosować https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/formularze-
uzasadnien-w-sprawach-karnych-sedziowie-za,510786.html

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/formularze-uzasadnien-w-sprawach-karnych-sedziowie-za,510786.html
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/formularze-uzasadnien-w-sprawach-karnych-sedziowie-za,510786.html
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/formularze-uzasadnien-w-sprawach-karnych-sedziowie-nie-chca,503692.html
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/formularze-uzasadnien-w-sprawach-karnych-sedziowie-nie-chca,503692.html
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/formularze-uzasadnien-utrudnia-apelacje-i-kasacje-uwazaja,488366.html
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/formularze-uzasadnien-utrudnia-apelacje-i-kasacje-uwazaja,488366.html
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lipcową reformą procedury - uzasadnienia wyroków  przynajmniej w części dotyczącej 

wymierzanych kar oznaczały się taką lakonicznością i zwięzłością, przy której 

niepodobna było zweryfikować racjonalności przyjętych przez sądy rozstrzygnięć.24 

Odsyłając do szczegółowych wyników badań empirycznych prezentowanych w 

pracach wymienionych w przypisie 24 - w tym miejscu ograniczę się do stwierdzenia, 

że z badań podejmowanych jeszcze na gruncie obowiązywania K.K. z 1969 roku, w 

zbadanym materiale, na ogólną liczbę 707 uzasadnień sądowych aż 26,6% uzasadnień  

zawierało jedynie lakoniczne stwierdzenie, że orzeczona kara odpowiada określonej 

dyrektywie bądź dyrektywom art. 50 § 1 d.k.k. Niezależnie od różnic stylistycznych 

mamy do czynienia zawsze z wypowiedziami, w których sąd arbitralnie przyjmuje, że 

np. „wymierzona kara spełnia zadania określone w art. 50 § 1 k.k. że „wymierzona 

przez sąd pierwszej instancji kara trafnie uwzględnia dyrektywy jej wymiaru”, czy 

wreszcie że „wymierzona kara 1 roku pozbawienia wolności nie jest rażąco 

niewspółmierna do społecznej szkodliwości czynu i spełnia swoje zadania 

resocjalizacyjne i ogólnozapobiegawcze” 

Badając z kolei te fragmenty uzasadnień sądowych, które dotyczyły założenia, 

że wymierzone kary spełniają zadania albo prewencji ogólnej, albo szczególnej, ich 

wartość motywacyjna w tym zakresie również okaże się wysoce problematyczna, w 

tych wszystkich wypadkach, gdy sądy społeczne oddziaływanie kary uzasadniały 

przykładowo „nagminnością” albo „kryminogennym charakterem środowiska", zaś 

celowość orzeczonej kary wobec sprawcy — „jego osobowością”, „właściwościami 

osobistymi", „wysokim stopniem zdemoralizowania" czy „aspołeczną postawą 

sprawcy”. Ograniczenie uzasadnienia do przytoczenia takiej okoliczności, jak 

„nagminność" czy „kryminogenność środowiska", choć mogą odpowiadać 

rzeczywistości, to posiadają w istocie charakter ogólników, dopóki sąd bliżej nie 

określi, na podstawie jakich faktów ustalił częstotliwość występowania danego 

przestępstwa, i to nie „w ogóle”, ale w tym środowisku, na którego wyrok według 

24 Szczegółowe wyniki badań empirycznych nad uzasadnieniami wyroków sądowych w części dot. 
wymiaru kary patrz ; T. Kaczmarek: Ogólne dyrektywy wymiaru kary w teorii i praktyce sądowej, 
Wrocław 1989 r. s.93 – 167, tegoż: Znaczenie uzasadnienia wyroku w części dot wymiaru kary 
( w).System Prawa Karnego, Tom 5 Nauka o karze. Sędziowski wymiar kary pod red. T. Kaczmarka, 2 
wyd. C,H. Beck, warszawa 2017 s. 265- 273, E. Mazur: Problematyka relatywizacji modelu sądowego 
wymiaru kary w praktyce sądowej w kontekście prowadzonych badań empirycznych, CzPKiNP 2006, nr 
1. S. 96-119 
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zamierzenia sądu powinien oddziaływać prewencyjnie, i według jakich danych przyjął 

ujemną o tym środowisku prognozę socjalną.

Fakt, że podstawową przesłanką do zindywidualizowania kary z kolei w 

kategoriach prewencji szczególnej jest ocena osobowości sprawcy samo stwierdzenie 

sądu, że wziął on pod uwagę „osobowość sprawcy”, nie może jeszcze dowodzić, iż sąd 

w tym wypadku prawidłowo spersonifikował karę, skoro w uzasadnieniu nie wskazał 

tych konkretnych cech osobowości, czy właściwości osobniczych sprawcy, które legły 

u podstaw ustalenia, że charakteryzuje się on „aspołeczną postawęą, bądź jest sprawcą 

„wysoce zdemoralizowanym”.

Sądzę, że podstawowa trudność dla zweryfikowania trafności i racjonalności 

wyboru kary zarówno co do jej rodzaju i wysokości (z punktu widzenia dyrektyw jej 

wymiaru) leży przede wszystkim w tym, że sądy, przytaczając w uzasadnieniu takie 

czy inne okoliczności czynu bądź właściwości osobnicze jego sprawcy, nie podają 

przesłanek, z których miałoby wynikać, że orzeczona kara w takiej właśnie, a nie innej 

wysokości jest odpowiednia do przytoczonych okoliczności czynu i osobowości jego 

sprawcy. Dla zilustrowania skali problemu wystarczy przytoczyć dwa uzasadnienia 

wymiaru kary, w których sądy w jednym i drugim wypadku, uwzględniając zmienioną,

z powodu cech charakterystycznych osobowość sprawcy, kierując się głównie 

względami prewencji szczególnej zastosowały, przy tych samych racjach — zupełnie 

inny wymiar kary.

W pierwszym uzasadnieniu czytamy: ,,[...] uwzględniając przede wszystkim 

fakt, że u oskarżonego powstały objawy rozpoczynającego się zespołu 

psychoorganicznego, z dominującymi zmianami w sferze charakteru pod postacią 

słabszej kontroli reakcji emocjonalnych i nastawienia egotycznego, sąd biorąc tę 

szczególną okoliczność uznał, że kara izolacyjna byłaby niecelowa i postanowił 

orzeczoną karę 6 miesięcy pozbawienia wolności — warunkowo zawiesić na okres lat 

dwóch" 

W drugim natomiast uzasadnieniu: „sąd, biorąc głównie pod uwagę 

charakterystyczne cechy osobowości oskarżonego, wyrażające się w egocentrycznej 

postawie i w obniżonej kontroli reakcji oraz popędliwości w działaniu, uznał, że 

oskarżony wymaga odpowiedniego okresu resocjalizacyjnego i dlatego wymierzył karę

1 roku bezwzględnego pozbawienia wolności”.
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W zacytowanych uzasadnieniach znajdujemy, co prawda, przekonywujący 

materiał co do powodów wyeksponowania przy konkretnych wymiarach kary 

dyrektywy prewencji szczególnej, nie otrzymujemy natomiast żadnej odpowiedzi, 

dlaczego sąd, uwzględniając charakteropatyczne cechy sprawców przestępstwa uznał, 

że wobec jednego z nich właściwa na gruncie prewencji szczególnej będzie kara 6 

miesięcy pozbawienia wolności warunkowo zawieszona, a wobec drugiego kara 1 roku

bezwzględnego pozbawienia wolności.

Te ostatnie dwa uzasadnienia, zdają się być doskonałą ilustracją  

najpoważniejszego problemu wymiaru kary i jego uzasadnienia, na który zwrócił przed

laty uwagę K. Buchała, a który dotyczy braku zobiektywizowanych kryteriów 

przerachowania konkretnych okoliczności czynu i cech osobowości jego sprawcy na 

właściwy co do rodzaju i wysokości wymiar kary, który byłby zgodny z dyrektywą 

sprawiedliwej odpłaty, prewencji szczególnej i ogólnej.25 

 Sąd związany wymaganiem ustawodawcy, aby wymierzona przez niego kara 

była „współmierna” staje przed niezwykle trudnym zadaniem określenia ilościowych 

aspektów ujemnej zawartości czynu. Nauka prawa karnego jak dotąd nie wypracowała 

dostatecznie zweryfikowanej koncepcji zobiektywizowanych wskaźników          

(kwantyfikatorów) określonego stopnia społecznej szkodliwości czynu.

 Pomijając, że sąd zmuszony jest w rezultacie, w sposób intuicyjny ustalić na 

podstawie okoliczności czynu „wysoki”, „poważny”, „duży”, „znaczny, „znikomy” czy 

„nieznaczny” stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu, to nie posiada on także 

wypracowanych przez teorię prawa zobiektywizowanych kryteriów przerachowania 

ustalonego przez siebie stopnia społecznego niebezpieczeństwa czynu na współmierny 

w odniesieniu do niego — pod względem rodzaju i wysokości wymiar kary.

Podobnie sąd, chcąc wymierzyć karę, która mogłaby spełniać cel prewencji 

szczególnej, jeśli nawet posiada dostatecznie pogłębiony materiał osobopoznawczy, na 

podstawie którego może ustalić prawidłową prognozę socjalną sprawcy — to z drugiej 

strony z reguły pozbawiony jest ścisłych danych co do szczególno-prewencyjnego 

działania kary wobec sprawcy o określonej osobowości. Nie mając nadto większych 

możliwości obserwowania skutków prewencyjnych wymierzonych przez siebie kar, sąd

nie jest w stanie w sposób całkowicie obiektywny przerachować ustalonych cech 

osobowości danego sprawcy na właściwy wymiar kary, ale także i uzasadnić następnie 
25 zob. K. Buchała: Uzasadnienie wyroku w części dotyczącej kary, Nowe Prawo 7-8/67, s. 877,887-888
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w sposób nieodparty, na podstawie czego przyjął, że wymierzona kara ma wartość 

szczególno-prewencyjną i jest odpowiednia w swym rodzaju i wysokości do 

osobowości sprawcy.

Na identyczne, jeśli nie na większe jeszcze trudności natrafia sąd przy 

przerachowywaniu właściwości kryminogennych środowiska na odpowiedni wymiar 

kary z punktu widzenia prewencji ogólnej, a także przy próbie wskazania racjonalnych 

przesłanek, z których mogłoby wynikać, czy istotnie wymierzona kara powinna 

wpływać powstrzymująco na innych od popełnienia przestępstw. Sądy, jeśli nawet 

powołują się na te względy, to nie da się całkowicie wykluczyć, że przy wyprowadzaniu

konkretnego wymiaru kary zdają się przede wszystkim orientować na ustaloną praktykę

wymierzania kar w podobnych sprawach, albo niekiedy kierować się przy wyborze 

rodzaju i wysokości kary własnym systemem wartościowania, osobistymi 

nastawieniami czy przekonaniami.

Przypuszczenie takie nasuwa się przy lekturze tych zwłaszcza uzasadnień 

wymiaru kary za przestępstwo tego samego rodzaju, w których sądy, powołując się na 

zupełnie różne okoliczności faktyczne czynu i właściwości jego sprawcy, w rezultacie 

wymierzają jednak kary co do rodzaju i wysokości, jeśli nie identyczne, to w każdym 

razie bardzo zbliżone, jeśli tak można powiedzieć, do ustalonej „taryfy", czyli jakby 

orientując się głównie na przyjętą i utrwaloną praktykę wymierzania kar w podobnych 

sprawach.

Zdumiewające, że podjęte w ośrodku krakowskim na UJ w trzydzieści lat 

później podobne badania empiryczne, oparte na analizie 111 akt sądowych w sprawach 

karnych, zakończonych w latach 2000 - 2002 wydaniem przez SO Wydział III i SR 

wydział II w Krakowie wyroków skazujących, ale już na podstawie przepisów nowego 

kodeksu karnego z 1997 - ukazują, że niegdysiejszy, dawny stereotyp  uzasadnień 

wyroków w części dotyczącej kary - ma się nadal i ciągle dobrze. Nienaruszony i w 

pełni zachowany jawi się w niezmienionej, prawie że identycznej postaci także w 

odmiennych warunkach ustrojowych i innej rzeczywistości prawnej.  

Jakże swojsko i znajomo brzmią przykładowo ustalenia autorki badań:  

„przypisanie winy następuje bez merytorycznego ustalenia indywidualnych możliwości 

dotyczących przewidywania przez sprawcę czynu zabronionego, a nieumyślności 

wyłącznie na ustaleniu naruszenia przez sprawcę konkretnej reguły staranności”. 

„Sędziowie stopniują winę posługując się sformułowaniem „wysoki”, „mniejszy”, 
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„niski stopień zawinienia”, ale bez wskazania uzasadnienia stanowiącego podstawę do 

przyjęcia, że stopień zawinienia jest wysoki lub niski”. „Udowodnienie, że 

„wymierzona kara jest adekwatna (...) do stopnia społecznej szkodliwość czynu” nie 

absorbuje uwagi sądu, który nie przedstawia argumentacji dowodzącej tego, co w jego 

ocenie znaczy, że kara jest adekwatna (…) do stopnia społecznej szkodliwości czynu” . 

Równie zdawkowo i powierzchownie formułowane są uzasadnienia prewencyjnego 

oddziaływania kary na skazanego, ograniczone zwykle do lakonicznego wpisu, że 

dolegliwość wymierzonej kary „uzasadnia wysoki stopnia zdemoralizowania sprawcy”, 

jego „niepoprawność”, „dwukrotna karalność” czy „dyżurny”, chciałoby się 

powiedzieć, bo od lat całych będący w użyciu ulubiony przez sądy – argument 

„nagminności” popełnionego przestępstwa.

Nie wymieniając już dalej – odnieść można wrażenie, że sformułowanie art. 53 

§ 1 nowego kodeksu karnego, podobnie jak i jego poprzednie ujęcie – ma dla praktyki 

sądowej tę jedyną zaletę, że daje jej gotowe, dobrze brzmiące, poręczne zwroty mogące 

służyć, a ściślej stwarzać pozory uzasadnienia orzeczonego wyroku, zastępując  

rozumowania sędziego powołaniem się na ustawowe brzmienie rzeczonego przepisu 

bez podawania, czy odsłonięcia szczegółowych przesłanek i racji, a bez których 

niepodobna ustalić, czy orzeczona kara istotnie czyni zadość wymaganiom art. 53 § 1 

k.k.26

Przepis ten zawierając istotny oraz ważny przekaz aksjologiczny, co prawda nie 

daje jednocześnie w ręce sędziego - miary, cyrkla, czy logarytmicznego suwaka dla  

wymierzenia kary sprawiedliwej i celowej, ale pozostawia szeroką przestrzeń dla 

refleksyjności, intelektualnej otwartości i moralnej wrażliwości sędziego w 

odczytywaniu nie tylko litery prawa, ale i jego ducha. Wykorzystanie tych zasobów 

wydać się może wszakże iluzoryczne, skoro według doświadczenia J. 

Wojciechowskiego - „sąd dla ustalenia kumulatywnego zbiegu przepisów potrzebuje - 

trzech godzin, dla ustalenia winy i rekonstrukcji przeżyć, które są dla tej winy istotne – 

dziesięciu minut, a dla wymiaru kary łącznie z jej uzasadnieniem –-trzech minut.”27

(podkr. moje - TK). 

     Bliski jest mi pogląd W. Wróbla, który świadom wszystkich ograniczeń i trudności, 

na jakie napotyka sąd przy indywidualizowaniu kary, i które czynią jej wymiar w 

26 Zob. V. Konarska –Wrzosek: Dyrektywy wyboru kary w polskim ustawodawstwie karnym, Toruń 2002, 
passim 
27 J. Wojciechowski W poszukiwaniu straconego czasu, Rzeczpospolita nr 93/ 1993 z 22 kwietnia 1993 r
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znacznej mierze intuicyjnym i zależnym od subiektywnych przekonań sędziego - 

jednocześnie celnie zwraca uwagę na regulacje procesowe, w których tkwią pewne 

rezerwy, które można by wykorzystać dla przywrócenia czy pogłębienia racjonalizacji 

wymiaru kary. 

W szczególności zdaniem autora - w zakresie ustalania okoliczności 

faktycznych, które sąd bierze pod uwagę mając na względzie treść poszczególnych 

dyrektyw wymiaru kary – powinny obowiązywać te same standardy dowodowe co w 

przypadku ustaleń dotyczących realizacji znamion czynu zabronionego. Chodzi 

zwłaszcza o standard wynikający z art. 7 k.p.k. oraz art. 5 § 2 tegoż kodeksu, z 

perspektywy których niedopuszczalne jest stwierdzenie w uzasadnieniach np. 

„głębokiej demoralizacji sprawcy” bez wskazania konkretnych dowodów 

przemawiających za takim ustaleniem.28 

Z tego punktu widzenia znacznie skuteczniejszą mogłaby być, według autora, 

również kontrola odwoławcza. Jej przesłanką nie byłaby bowiem treść kary, ale kwestia

dochowania standardu uzasadnienie wyroku, czyli ostatecznie naruszenie przepisów 

prawa procesowego. W takim kontekście nie byłoby trudne do wykazania, że zarzut 

braku dostatecznego uzasadnienia w zakresie kary lub gołosłowne stwierdzenia albo 

naruszone standardy dowodzenia pozostają w bezpośrednim związku z zawartym w 

wyroku określeniem wysokości lub rodzaju kary. W ten sposób wykazanie rażącego 

naruszenia prawa procesowego stanowiłoby przesłankę formułowania kasacji do Sądu 

Najwyższego 29 

Interesującą w rozważaniach W. Wróbla jest myśl o tym, że w perspektywie 

pogłębiania zakresu racjonalności wymiaru kar – szczególnie istotne jest także kim jest 

sędzia, jakie ma on za sobą doświadczenie, jaki rozległy jest jego horyzont 

aksjologiczny30. 

28 W. Wróbel: Granice racjonalizacji sądowego wymiaru kary (w) Dyrektywy sądowego wymiaru kary, 
Pokłlosie X Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego ( pod. Red. J. Majewskiego ) Warszawa, 2014 
r.s.46

29 W. Wróbel: tamże, trafnie dodając, że ewentualne przesunięcie granic racjonalności wymiaru kary   
poprzez skłonienie sądów do bardziej pogłębionych wypowiedzi w uzasadnieniach dot. motywów 
podjętego  rozstrzygnięcia co do kary - będzie przede wszystkim pochodną aktywności obrońców i ich 
zdolności do wyjaśnienia, na czym polega niesprawiedliwość ( nietrafność) kwestionowanych przez siebie
wyroków w zakresie kary. Jeżeli tego nie potrafią uczynić, to nie mogą wymagać od sędziów, by oni 
uzasadnili z kolei swoje przekonanie co do trafności ( sprawiedliwości ) własnych rozstrzygnięć.
30 W. Wróbel: tamże, s. 47
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Przy tej sposobności wyraża on nadto pogląd, że „sędzia powinien mieć za sobą 

stosowną praktykę i ogląd tego na czym polega wykonywanie kary – nie w sensie 

prawnym ale faktycznym. Powinien poprzez udział w organizacjach zajmujących się 

środowiskami kryminogennymi poznać bezpośrednio sposób funkcjonowania osób 

należących do tych środowisk. Słowem, powinien mieć szansę na bezpośrednie 

zetknięcie się nie tylko na sali sądowej z problemami społecznymi; bezrobociem, 

uzależnieniami, przemocą domową. Dopiero bowiem takie doświadczenie pozwoli m

 zrozumieć, że kara, która ma swoją realną dolegliwość, dotyczy realnych ludzi w ich 

uwikłaniach osobistych i społecznych” 31

Te chciałoby się powiedzieć nieco prostolinijne wyobrażenia i sugestie W. 

Wróbla sformułowane jakby mimochodem i niekoniecznie do końca zręcznie - wpisują 

się, jak sądzę w ważniejsze i ogólniejsze pytanie o kondycję współczesnego wymiaru 

sprawiedliwości w Polsce. O sposób i styl „sprawowania” czy „czynienia” 

sprawiedliwości, zwłaszcza przez generacje najmłodszych sędziów. A także i wreszcie 

o jakość, bądź mizerię ich uniwersyteckiego kształcenia oraz przygotowywania do 

zawodu,32 czy stosowniej mówiąc - do wykonywania misji sędziego  w rozwiązywaniu 

nabrzmiałych konfliktów, losów i ludzkich tragedii. 

Udzielane  odpowiedzi bywają różne, chociaż coraz częściej  wyrażają 

pesymizm i budzą uzasadnione zaniepokojenie praktyką sprawowania sprawiedliwości. 

Mam tu na myśli niedawną, bo prawie „przedwczorajszą” a znakomitą, chociaż w swej 

wymowie wcale nie pocieszającą wypowiedź sędziego Trybunału Konstytucyjnego w 

stanie spoczynku – Janusza Niemcewicza - Sąd nad sędziami. Niedouczeni, niedojrzali, 

niepunktualni, wyniośli.33 czy wcześniejsze eseje i wypowiedzi Tomasza Koncewicza,34 

31 W. Wróbel: tamże, s. 47
32 celna w tej mierze jest uwaga E. Łetowskiej o tym, że polskim studiom prawniczym brak tego, co na 
uniwersytetach niemieckojęzycznych  określane jest jako Methodenlehre des juristisches Denken - 
praktycznie zorientowana nauka metody prawniczego myślenia, sztuki wykładania tekstów i 
argumentowania, także i aplikacje przygotowujące do zawodów prawniczych nie przewidują  nauki w 
zakresie „sprawnego posługiwania się interpretacją” „. E. Łętowska : Kilka uwag o wykładni op.cit s.42 i 
n. Zob. Także T. Koncewicz: Jak interpretować prawo w XXI wieku. Perspektywa europejska i polska 
(w)P. Banasik (red) Wymiar aprawiedliwości w dobie oczekiwań społecznych, Cz e s c I Prawo, 
Warszawa 2015, s 49 i n.     
33 J. Niemcewicz: Gazeta Wyborcza (Duży Format) nr 43/101 z 23.X. 2014
34 T. Koncewicz: Po co ludziom sądy: Gazeta Wyborcza z 8.września.2011, tenże: Prawo i 
niesprawiedliwość. Wszystkie grzechy polskich sędziów. Gazeta Wyborcza, nr 273/210 z 8-9 września 
2012, tenże: Żeby sędzia dobrze sądził, Polityka nr 50 (2887) z 12-18.grudnia.2012 z tenże: Po co 
ludziom procedury? („Myślenie proceduralne” jako stan umysłu”),Gazeta Wyborcza z 23.VII.2013, 
tenże: Polskich sędziów trzeba dziś uczyć, In gremio nr 3-4//2013, s. 10-14,tenże: (Nie)ludzki polski sąd, 
In gremio Nr 5/2013, s.20-25
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Głosy te. a także coraz częstsze medialne doniesienia o występujących deformacjach 

prawa karnego „w jego faktycznym działaniu” - zdają się pilnie zachęcać do podjęcia, 

jeśli nie publicznej, to w każdym razie szerszej środowiskowej dyskusji o meandrach 

społecznego postrzegania praktyki wymiaru sprawiedliwości.

Tomasz Kaczmarek
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