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O profesorze Lechu Gardockim

Profesor Lech Gardocki to bezsprzecznie jedna z najwybitniejszych postaci polskiej nauki 
prawa i wymiaru sprawiedliwości w ostatnich dziesięcioleciach. 

Profesor L. Gardocki urodził się 13.4.1944 r. w Rydzewie (powiat łomżyński). Maturę 
zdał w podwarszawskim Radzyminie w 1961 r. W tymże roku rozpoczął studia prawnicze 
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1966 r. ukończył studia 
uzyskując tytuł magistra prawa i podjął pracę naukową na macierzystym Wydziale. Kontynu-
uje ją do chwili obecnej. 

Profesor przeszedł na UW wszystkie szczeble kariery akademickiej: od asystenta do pro-
fesora zwyczajnego. W 1971 r. uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy „Przestępstwa 
urzędnicze w ustawodawstwach państw socjalistycznych. Wybrane zagadnienia”. W 1979 r. 
uzyskał stopień doktora habilitowanego (książka „Zagadnienia internacjonalizacji odpowie-
dzialności karnej za przestępstwa popełnione za granicą”). W latach 80. Profesor L. Gardocki 
odbywał staż naukowy w Niemczech (Instytut Maxa Plancka we Fryburgu).

W 1971  r. został adiunktem, od 1981  r. był zatrudniony na stanowisku docenta. 
W 1985 r. został kierownikiem Zakładu Studiów Porównawczych Prawa Karnego, od 1991 r. 
objął stanowisko profesora nadzwyczajnego w UW. W 1992 r. otrzymał tytuł naukowy pro-
fesora i został zatrudniony jako profesor zwyczajny. Od 1995 r. pełni funkcję kierownika Ka-
tedry Prawa Karnego w UW. Jest również przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Pra-
wa Karnego i członkiem Rady Naukowej Instytutu Prawa Międzynarodowego. Był też m.in. 
wicedyrektorem Instytutu Prawa Karnego, kierownikiem Studium Doktoranckiego, Rzecz-
nikiem Dyscyplinarnym ds. Studentów w UW.

Profesor L. Gardocki był i jest członkiem licznych gremiów naukowych, m.in. Komitetu 
Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN, 
wiceprzewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego.

W działalności naukowej Profesora L. Gardockiego uderzająca jest rozległość jego zaintere-
sowań badawczych. Obejmują one szeroko zakreśloną problematykę prawa karnego material-
nego: od ogólnych zasad, poprzez podstawowe instytucje do poszczególnych rodzajów i ty-
pów przestępstw włącznie. Charakterystyczną cechą publikacji Profesora L. Gardockiego jest 
ich wysoki poziom merytoryczny, duża erudycja autora, rzeczowość, jasność i precyzja argu-
mentacji, odniesienia do praktyki, a także przystępny język. Sam Profesor przywiązuje dużą 
wagę do zwięzłości swoich tekstów, określając siebie samego mianem „maniaka  zwięzłości”. 

Dotychczas Profesor L. Gardocki opublikował cztery książki naukowe, ponad 150 opra-
cowań, w tym ponad sto artykułów i glos do wyroków Sądu Najwyższego, wiele recenzji 
i opinii naukowych. Wiele artykułów Profesor napisał i opublikował w językach obcych.
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Wyrazem rozległości zainteresowań Profesora jest jego podręcznik „Prawo karne”. Docze-
kał się on dotychczas 18 wydań i jest powszechnie uznawany za wysokiej klasy źródło wiedzy 
o przedmiocie, cenną pomoc naukową dla studentów prawa, a także za przydatną lekturę dla 
prawników-praktyków. 

Spośród innych publikacji Profesora L. Gardockiego z zakresu prawa karnego material-
nego należy wymienić pionierską w polskiej nauce prawa karnego książkę „Zagadnienia teo-
rii kryminalizacji” (1990). Problematyka związana z zasadami praworządności w prawie 
karnym, zwłaszcza z zasadą nullum crimen sine lege, była opracowywana przez Autora w la-
tach 80. Publikacje Profesora L. Gardockiego w zasadniczy sposób wpłynęły później na kwe-
stię gwarancji praworządności w ustawodawstwie karnym po 1989 r. Do dziś pozostają one 
fundamentalnymi opracowaniami w tej materii. 

Warto zwrócić uwagę na inny istotny obszar zainteresowań naukowych Profesora 
L. Gardockiego. Chodzi o kwestie granic wolności wypowiedzi wyznaczanych prawem kar-
nym, w szczególności przepisami o zniesławieniu. Opracowania Profesora w tej dziedzinie, 
uwzględniające krajowe i międzynarodowe standardy ochrony wolności słowa, mają zasadni-
cze znaczenie dla praktyki sądowej w tego typu sprawach. 

Publikacje Profesora L. Gardockiego wielokrotnie wychodziły naprzeciw zapotrzebowaniu 
opinii społecznej i środowiska prawniczego, przybliżając i wyjaśniając kwestie budzące zain-
teresowanie opinii publicznej i spory (m.in. granice obrony koniecznej, odpowiedzialność 
karna za zbrodnie stalinowskie, adopcja a handel dziećmi, granice wolności słowa, karanie 
nieletnich, pornografia). 

Osobne miejsce w działalności naukowej Profesora L. Gardockiego zajmuje problematyka 
prawa karnego międzynarodowego. W tej dziedzinie Profesor jest autorem podręcznika „Za-
rys prawa karnego międzynarodowego” (1985) i wielu artykułów. Profesor L. Gardocki ujmu-
je pojęcie prawa karnego międzynarodowego w sposób nowatorski, szeroko, zaliczając doń 
delicta iuris gentium, prawo norymberskie, międzynarodowe standardy prawa karnego, umo-
wy międzynarodowe odnośnie współpracy państw w zakresie prawa karnego i spraw karnych, 
a także normy prawa kolizyjnego. Wyrazem międzynarodowego uznania dla kompetencji 
Profesora L. Gardockiego w tej dziedzinie było zaproszenie go w charakterze referenta general-
nego na kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego (AIDP) w 1984 r. w Ka-
irze. Tematem referatu była międzynarodowa współpraca w sprawach karnych. 

Dużą rolę w działalności Profesora L. Gardockiego odgrywa dydaktyka. Prowadzi on na 
UW wykłady kursowe, seminaria, zajęcia specjalizacyjne. Zajęcia prowadzone przez Profeso-
ra L. Gardockiego prezentują wysoki poziom merytoryczny. Profesor cieszy się dużym autory-
tetem wśród współpracowników i studentów, a na jego zajęcia dydaktyczne uczęszcza bardzo 
wielu słuchaczy. 

W toku kilkudziesięciu lat swojej działalności dydaktycznej Profesor przeegzaminował 
z prawa karnego tysiące studentów, wypromował setki magistrów i wielu doktorów. Ucznia-
mi Profesora L. Gardockiego są m.in. prof. Zbigniew Jędrzejewski, prof. Jarosław Wyrembak, 
dr Piotr Kładoczny, dr Sławomir Żółtek.

Kolejną dziedziną działalności zawodowej Profesora L. Gardockiego była praca w cha-
rakterze prawnika-praktyka. Wkrótce po studiach Profesor aplikował w Sądzie Wojewódz-
kim w Warszawie i zdał egzamin sędziowski. W latach 90. przez pewien czas był adwokatem 
w Warszawie. Następnie w 1996 r. został powołany na stanowisko Sędziego Sądu Najwyższe-
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go w Izbie Karnej. Wyrazem dużego autorytetu i uznania dla działalności Profesora L. Gar-
dockiego w środowisku sędziowskim był fakt, że już dwa lata później w 1998 r. Zgromadzenie 
Ogólne Sędziów SN zarekomendowało go na stanowisko I Prezesa SN. Ten urząd Profesor 
sprawował przez dwie kolejne kadencje, w latach 1998–2010. Równocześnie był z urzędu 
Przewodniczącym Trybunału Stanu. W 2011 r. przeszedł w stan spoczynku. 

Trzeba też wspomnieć o czynnym udziale Profesora L. Gardockiego w pracach Komisji 
Kodyfikacyjnej przygotowującej w latach 90. rządowe projekty kodyfikacji karnych. 

Działalność naukowa i znajomość postaci Profesora L. Gardockiego nie ogranicza się tyl-
ko do Polski. Profesor jest od wielu lat członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa 
Karnego (AIDP). Jako profesor UW, względnie I Prezes SN uczestniczył w wielu spotkaniach 
i konferencjach naukowych w różnych krajach. Jest też członkiem Międzynarodowego Komi-
tetu Doradczego czasopisma „Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft”.

Wśród licznych nagród i odznaczeń, jakich laureatem jest Profesor L. Gardocki trzeba wy-
mienić Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski i francuską Legię Honorową. Warto 
też wymienić prestiżową w środowisku prawniczym Nagrodę I stopnia przyznaną przez Re-
dakcję „Państwa i Prawa”. 

Przy wszystkich swoich sukcesach i zaszczytach Profesor L. Gardocki pozostał człowie-
kiem przystępnym, chętnie służącym swoją radą i pomocą każdemu, kto się do niego o to 
zwraca. Cieszy się wielkim autorytetem i szacunkiem, pozostając przy tym osobą powszech-
nie lubianą. 

Prowadząc pracowite życie zawodowe Profesor znalazł też czas na udane życie rodzinne. 
Dochował się trojga dzieci i tyluż wnuków. 

† Zygmunt Wiernikowski


