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DANE O KANDYDACIE WRAZ Z UZASADNIENIEM 

 

Justyn Piskorski urodził się 9 stycznia 1971  r. w Kożuchowie. W 1995 r. ukończył 

studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1998 r. 

ukończył magisterskie studia podyplomowe w zakresie prawa porównawczego na 

Reńskim Uniwersytecie im. Fryderyka Wilhelma w Bonn. W Poznaniu odbył aplikację 

prokuratorską. W 2002 r. po odbyciu studiów doktoranckich uzyskał stopień doktora 

nauk prawnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2014 r. 

uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych.  

Dr hab. Justyn Piskorski naukowo zajmuje się zagadnieniami prawa karnego,  polityki 

kryminalnej i kryminologii oraz prawa karnego międzynarodowego i europejskiego. 

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji dotyczących tych zagadnień. Jest także 

autorem wielu cykli wykładowych, obejmujących opracowanie programów nauczania 

i ogólnych struktur kursów. Aktualnie jest zatrudniony na Uniwersytecie im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. Od 1 września 2017 r. został powołany na Kierownika 

Katedry Prawa Karnego WPiA UAM. Od 2003 r. był ekspertem Instytutu Sobieskiego. 

W 2004 r. w związku z zaangażowaniem w nauczanie kliniczne został członkiem 

Rady Fundacji Studenckich Uniwersyteckich Poradni Prawnych, a także członkiem 

rady programowej pisma „Klinika”. Od 2013 r. pełni funkcję zastępcy redaktora 

naczelnego periodyku „Humanistyczne Zeszyty Naukowe - Prawa Człowieka”. Był 

także powołany do rad nadzorczych kilku spółek. Jest członkiem kilku towarzystw 

naukowych. W 2017 r. został powołany w skład Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz 

Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie, gdzie został wybrany na 

wiceprzewodniczącego Rady. W tym roku został także powołany na drugą kadencję 

do Rady Kuratorów Fundacji Zakłady Kórnickie.    

Zarówno wykształcenie, jak i bogate doświadczenie zawodowe wskazują, iż Pan 

Justyn Piskorski jest dobrym kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. 

 

Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. 

Przedstawiciel wnioskodawców- poseł Marek Ast. 
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