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GUBERNATOR HOCHUL NOMINUJE SĘDZIEGO HECTORA D. LASALLE'A NA 
STANOWISKO PRZEWODNICZĄCEGO SĄDU APELACYJNEGO STANU NOWY 

JORK  
  
Ekspert w dziedzinie prawa, sędzia LaSalle ma duże doświadczenie w budowaniu 

konsensusu i zwiększaniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości  
  

Edwina G. Richardson-Mendelson będzie pełnić funkcję głównej sędzi 
administracyjnej  

  
  
Gubernator Kathy Hochul nominowała dziś sędziego Hectora D. LaSalle'a, 
przewodniczącego Drugiego Departamentu Sądu Najwyższego Stanu Nowego Jorku, 
na kolejnego Przewodniczącego Sądu Apelacyjnego Stanu Nowy Jork (New York State 
Court of Appeals). Jako przewodniczący, sędzia LaSalle będzie kierować najwyższym 
sądem stanu Nowy Jork i nadzorować cały stanowy wymiar sprawiedliwości. Ponadto, 
gubernator Hochul ogłosiła swoje silne poparcie dla zamiaru sędziego LaSalle'a, aby 
mianować sędzię Edwinę G. Richardson-Mendelson do pełnienia funkcji głównej sędzi 
administracyjnej, jeśli jego kandydatura zostanie zatwierdzona przez Senat. Naczelny 
sędzia administracyjny nadzoruje codzienne funkcjonowanie systemu sądowego w 
całym stanie.  
  
„Sąd Apelacyjny Stanu Nowy Jork ma długą historię jako symbol sprawiedliwości, a 
sędzia LaSalle jest wybitnym jurystą wpisującym się w tę tradycję. Ma umiejętności, 
doświadczenie i intelekt, które zapewnią, że nasz najwyższy organ sądowy będzie 
postrzegany jako lider w całym kraju”, powiedziała gubernator Hochul. „Sędzia 
LaSalle ma znakomitą reputację jako osoba budująca konsensus i wiem, że potrafi 
zjednoczyć sąd w służbie sprawiedliwości. Skutecznie kierował największym stanowym 
sądem apelacyjnym w kraju, a we współpracy z sędzią Richardson-Mendelson wiem, że 
będzie skupiał się na rozszerzeniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla 
mieszkańców stanu Nowy Jork. Nasze sądy stanowe są teraz ważniejsze niż 
kiedykolwiek, jeśli chodzi o ochronę naszych praw i podtrzymywanie wartości 
kultywowanych w stanie Nowy Jork, i wiem, że sędzia LaSalle będzie przewodził 
sądowi w tym zakresie”.  
  
„Z pokorą przyjmuję nominacją gubernator Hochul i dziękuję jej za ten ogromny 
zaszczyt. Jestem zobowiązany do kierowania Sądem w sposób uczciwy i sprawiedliwy, 



stania na straży sprawiedliwości i ochrony praw mieszkańców stanu Nowy Jork”, 
powiedział sędzia LaSalle. „Jeśli moja kandydatura zostanie zatwierdzona, planuję 
mianować sędzię Edwinę G. Richardson-Mendelson na stanowisko głównej sędzi 
administracyjnej i będę zaszczycony mogąc z nią współpracować, aby nasze sądy 
funkcjonowały tak sprawnie i skutecznie, jak to tylko możliwe dla dobra wszystkich 
mieszkańców stanu Nowy Jork”.  
  
Jako prezes Drugiego Departamentu od 2021 roku, sędzia LaSalle kierował 
prowadzącym najwięcej spraw i największym stanowym sądem apelacyjnym w kraju, 
zatrudniającym 21 sędziów, ponad 400 pracowników nie będących personelem 
wymiaru sprawiedliwości i posiadającym do dyspozycji budżet wynoszący około 69 mln 
USD. W 2014 roku został mianowany na stanowisko sędziego w Drugim 
Departamencie, po tym jak w 2008 roku został wybrany na sędziego Sądu Najwyższego 
Stanu Nowy Jork.  
  
Wcześniej sędzia LaSalle pełnił funkcję asystenta prokuratora okręgowego w biurze 
prokuratora okręgowego hrabstwa Suffolk w latach 1993-1998 oraz w latach 2002-
2008, kiedy to był zastępcą szefa Biura Śledczego ds. Specjalnych (Special 
Investigation Bureau). Pomiędzy latami pracy w biurze prokuratora pracował jako 
wspólnik w Ruskin Moscou Faltishek, P.C. w latach 1998-1999 i był asystentem 
Prokuratora Generalnego w latach 1999-2002.  
  
Jeśli zostanie zatwierdzony, sędzia LaSalle przejdzie do historii jako pierwszy latynoski 
przewodniczący sądu. Jego rodzice urodzili się w Puerto Rico, a on sam dorastał na 
Long Island, ukończył Brentwood High School i został pierwszą osobą w rodzinie, która 
zdobyła dyplom college'u. Sędzia LaSalle uzyskał tytuł licencjata na Pennsylvania State 
University w 1990 roku, a w 1993 roku ukończył studia prawnicze na University of 
Michigan Law School. Jest członkiem Stowarzyszenia Adwokatów Stanu Nowy Jork 
(New York State Bar Association), Stowarzyszenia Adwokatów Hrabstwa Suffolk 
(Suffolk County Bar Association), Stowarzyszenia sędziów pochodzenia latynoskiego w 
stanie Nowy Jork (NYS Latino Judges Association) oraz Stowarzyszenia Adwokatów 
Portoryko (Puerto Rico Bar Association).  
  
Sędzia Edwina G. Richardson-Mendelson od 2017 roku jest zastępcą głównego 
sędziego administracyjnego Systemu Sądów stanu Nowy Jork ds. inicjatyw na rzecz 
sprawiedliwości oraz sędzią sądu ds. drobnych wykroczeń (Court of Claims). Piastując 
tę funkcję pracuje nad zapewnieniem znaczącego dostępu do wymiaru sprawiedliwości 
dla wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork w sądach cywilnych, karnych i 
rodzinnych, niezależnie od dochodów, pochodzenia czy zdolności. Sędzia Richardson-
Mendelson kieruje również inicjatywą Equal Justice in Courts, mającą na celu 
wdrożenie zaleceń specjalnego doradcy ds. równego wymiaru sprawiedliwości, Jeh 
Johnsona, dotyczących uprzedzeń rasowych w stanowym systemie sądowniczym, a 
także wdrożenie zaleceń stanowego Komitetu Sądowniczego ds. Kobiet w Sądach 
(Judicial Committee on Women in the Courts), mających na celu zwiększenie 
sprawiedliwości ze względu na płeć w sądach stanu Nowy Jork. Sędzia Richardson-
Mendelson została powołana do pracy w sądzie ds. drobnych wykroczeń w 2017 roku i 



stale zakłada swoją togę. Sędzia Richardson-Mendelson po raz pierwszy zaczęła pracę 
w systemie sądowniczym jako pełnomocnik sądowy w sądzie rodzinnym hrabstwa 
Queens, po tym jak reprezentowała klientów w nowojorskim Sądzie Mieszkaniowym, 
Sądzie Rodzinnym i Sądzie Najwyższym. W 2003 roku została sędzią Sądu 
Rodzinnego, w 2008 roku przewodniczącą Sądu Rodzinnego okręgu Queens, a rok 
później została mianowana na stanowisko sędziego administracyjnego wszystkich 
Sądów Rodzinnych miasta Nowy Jork. Sędzia Richardson-Mendelson jest absolwentką 
Wydziału Prawa CUNY, posiada doktorat z zakresu prawa karnego i była adiunktem w 
John Jay College of Criminal Justice oraz Hofstra Law School.  
  
Proces wyboru przewodniczącego Sądu Apelacyjnego jest regulowany przez ustawę, a 
prowadzi go stanowa Komisja ds. Nominacji Sędziowskich (Commission on Judicial 
Nomination). Komisja przesyła gubernator listę siedmiu kandydatów, z której musi ona 
wybrać jednego kandydata do nominacji.  
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