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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA NOMINACJE NA STANOWISKA W DRUGIM 

WYDZIALE APELACYJNYM STANU NOWY JORK  
  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj nominacje na stanowiska w Drugim Wydziale 
Apelacyjnym Stanu Nowy Jork (New York State Appellate Division, Second 
Department) .  

  
„Mianowanie wybitnych i doświadczonych sędziów jest jedną z naszych pierwszych linii 
obrony przed niesprawiedliwością”, powiedziała gubernator Hochul. „Jestem 
przekonana, że ci sędziowie będą kontynuować swoją imponującą służbę publiczną i 
stać na straży świętości prawa. Są oni najlepsi z najlepszych i jestem dumna, że będą 
służyć mieszkańcom stanu Nowy Jork”.  
  
Sędzia Helen Voutsinas została mianowana do Drugiego Wydziału 
Apelacyjnego. Od 2019 r. sędzia Voutsinas pełniła funkcję sędziego terminu 
apelacyjnego hrabstwa Nassau w 9. i 10. okręgu sądowym. Wcześniej była sędzią sądu 
okręgowego hrabstwa Nassau, a w 2018 r. została wybrana na sędziego sądu 
okręgowego hrabstwa Nassau. Przed objęciem stanowiska sędziowskiego była 
głównym referentem prawnym sędziego Stevena Jaegera w Sądzie Najwyższym Stanu 
Nowy Jork. Sędzia Voutsinas wcześniej pełniła również funkcję prezes stowarzyszenia 
prawników Long Island Hispanic Bar Association.  
  
Sędzia Janice Taylor została mianowana do Drugiego Wydziału 
Apelacyjnego. Sędzia Taylor pełni funkcję sędziego Sądu Najwyższego w hrabstwie 
Queens od 1998 r., a w 2012 r. została ponownie wybrana na to stanowisko. W latach 
1995-1997 była sędzią Sądu Cywilnego dla miasta Nowy Jork. Sędzia Taylor jest 
również byłym prezesem i obecnym przewodniczącym zarządu stowarzyszenia 
prawników Macon B. Allen Black Bar Association.  
  
Sędzia Lillian Wan została mianowana do Drugiego Wydziału Apelacyjnego. Sędzia 
Wan jest obecnie sędzią Sądu Najwyższego Hrabstwa Kings, którą to funkcję pełni od 
stycznia 2022 r. Zanim została wybrana do Sądu Najwyższego, w latach 2018-2021 
była sędzią Sądu Roszczeń Stanu Nowy Jork, a w latach 2012-2018 sędzią Sądu 
Rodzinnego dla miasta Nowy Jork. Sędzia Wan jest współprzewodniczącą komitetu 
doradczego ds. etyki sędziowskiej, byłą prezes stowarzyszenia Asian American Judges 



Association of New York oraz członkinią zarządu stowarzyszenia Brooklyn Women's 
Bar Association. Sędzia Wan jest obecnie adiunktem w Cardozo School of Law, gdzie 
wykłada prawoznawstwo i pisanie tekstów prawnych dla studentów pierwszego roku 
prawa.  
  
Sędzia Barry Warhit został powołany do Drugiego Wydziału 
Apelacyjnego. Sędzia Warhit pełni funkcję sędziego Sądu Najwyższego hrabstwa 
Westchester od 2019 roku. Poprzednio, w latach 2015-2019, pełnił funkcję sędziego 
nadzorującego oraz przełożonego ds. karnych w Dziewiątym Sędziowskim Okręgu 
Sądowym Hrabstwa Westchester. Był również sędzią Sądu Okręgowego Westchester w 
latach 2010-2018, a także p.o. sędziego w Village of Tarrytown w latach 2006-2010. 
Sędzia Warhit jest obecnie członkiem komitetu wykonawczego Justice Brandeis Law 
Society.  
  
Komitet ds. selekcji sędziów Drugiego Departamentu, Wydziału Apelacyjnego dokonał 
przeglądu zgłoszeń i przeprowadził rozmowy kwalifikacyjne z kilkudziesięcioma 
kandydatami. Do Biura Gubernatora przekazano dane tylko tych kandydatów, którzy 
zostali uznani przez komisje za „wysoko wykwalifikowanych”. Aby zostać uznanym za 
„wysoko wykwalifikowanego”, kandydat musi wykazywać się uczciwością, 
niezależnością, zdolnościami przywódczymi, intelektem, zdolnościami prawnymi, 
dobrym osądem, temperamentem i doświadczeniem. 
 
Biuro Gubernatorskie będzie kontynuować weryfikację kandydatów, którzy pomyślnie 
przejdą proces selekcji, w celu obsadzenia wolnych stanowisk w wydziałach 
apelacyjnych Sądu Najwyższego.  
 
Zgodnie z Konstytucją Stanu Nowy Jork i ustawą o sądownictwie (Judiciary Law), 
gubernator przysługuje prawo mianowania sędziów do każdego z wydziałów 
apelacyjnych spośród osób wybranych na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego. 
Nominacje te nie podlegają zatwierdzeniu przez Senat.  
  
  

###  
  

  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 

Stan Nowy Jork | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ZREZYGNUJ 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C66a38820a6274d227c7a08da3a8e2c5d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637886679554984600%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Qq4VoEpPH9JCWwF67HIXEMmaeuuV%2FqrCBo5LeH7VSao%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESA2776289A3256EE2852588480065352400000000000000000000000000000000&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C66a38820a6274d227c7a08da3a8e2c5d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637886679554984600%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PwkOofjpskv80WBccByfkt9fML%2FjplWnKAevtVTsn%2Fc%3D&reserved=0

