
na wynos

Co oznaczają poniższe idiomy? 

SŁOWNICTWO

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - IDIOMYi

1. sprawiedliwość dziejowa
2. oddać komuś/czemuś sprawiedliwość
3. ręka/ramię sprawiedliwości
4. wet za wet
5. prawem kaduka
6. prawo dżungli/pięści
7. wilcze prawo
8. oddać komuś z nawiązką

przyznać komuś rację, ocenić kogoś/coś sprawiedliwie, obiektywnie

panowanie bezprawia, przemocy, władza silniejszego

bez podstawy prawnej, bezprawnie

wzajemnie, tym samym za to samo, złem za doznane zło

sądzić kogoś

coś jest przeznaczone dla kogoś przez los, coś musi kogoś spotkać

bardzo dotkliwie komuś dokuczyć; bardzo kogoś zdenerwować

przemoc, bezprawie

zostać publicznie o coś oskarżonym, publicznie napiętnowanym

oddać komuś więcej niż się spodziewa (raczej coś niezbyt miłego)

groźba, złość zawarta w wypowiedzi osoby chcącej kogoś ukarać

obwiniać, oskarżać, napiętnować kogoś, coś publicznie; oddać kogoś, coś pod sąd opinii 
publicznej

sprawiedliwość, która dosięga przestępcę; organa władzy zajmujące się ściganiem 
przestępców i wymierzaniem kar

prawidłowość w dziejach polegająca na tym, że po krzywdach doznanych przez zbiorowość 
następuje rekompensata dla pokrzywdzonych lub kara dla winowajców
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9. zalać komuś sadła za skórę
10. pasy bym z niego/niej darł(a) / drzeć z kogoś pasy
11. stawiać/postawić kogoś/coś pod pręgierzem/pod 

pręgierz opinii publicznej
12. stać/stanąć/znaleźć się pod pręgierzem opinii 

publicznej
13. odprawiać/odbywać sąd nad kimś
14. coś jest (komuś) sądzone
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Poniższe słowa pochodzą z dawnego sądownictwa i można je znaleźć w starych dokumentach sądowych:
•	 wet: prezent wręczany sędziemu po zakończeniu procesu

•	 kaduk: majątek, który zabierał władca (np. książę), jeśli właściciel majątku nie miał spadkobierców
•	 nawiązka: rodzaj kary pieniężnej, którą płacono za zranienie, okaleczenie czy pobicie kogoś

•	 drzeć z kogoś pasy (skóry), zalać komuś sadła (gorącego tłuszczu) - to barbarzyńskie metody 
pozyskiwania informacji, czyli tortury

•	 pręgierz - to słup stojący przed ratuszem dawnych miast, służący do wymierzania kar

pręgierz


