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Stanowiska głoszące potrzebę przywrócenia kary śmierci, które sprzeczne są z bezpo-
średnio obowiązującą w polskim systemie prawnym Europejską Konwencją Praw Czło-
wieka i Podstawowych Wolności wraz z Protokołem Nr 6 (art.1) do tej Konwencji. 

Akty ustawodawcze naruszające podstawowe gwarancje procesowe jednostki, w 
tym odnoszące się do postępowań o charakterze lustracyjnym, które – jakkolwiek co 
do zasady konieczne – naruszając, a nawet wyłączając prawo do rzetelnego procesu 
sądowego (art. 6 Europejskiej Konwencji), mogą prowadzić, na skutek potencjalnie 
licznych skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, do dalszego podważa-
nia autorytetu Rzeczpospolitej Polskiej jako państwa prawnego. 

Mając na uwadze powyższe, Komisja Praw Człowieka stwierdza, że wynikają-
ce z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka gwarancje (m.in. zakaz stosowania 
kary śmierci, prawo do rzetelnego procesu) znajdują głębokie uzasadnienie w sze-
rokim spektrum myśli filozoficznej, w tym także w dziele Polaka, uznawanego po-
wszechnie za największy autorytet moralny naszych czasów oraz w myśli społecznej 
Kościoła katolickiego. Komisja Praw Człowieka, wskazując na poważne niebezpie-
czeństwa związane z podważaniem fundamentów ochrony praw człowieka, któ- 
re mogą wystąpić zarówno w sferze społecznej, politycznej, jak i w kształtowa- 
niu świadomości prawnej i moralnej obywateli, wzywa do zaprzestania takich praktyk.

 
Piotr Sendecki 
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Wiceprezes NRA adw. Wojciech Hermeliński i wicemarszałek Sejmu RP
adw. Marek Kotlinowski sędziami Trybunału Konstytucyjnego

W dniu 27 października 2006 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wybrał wicepre-
zesa NRA adw. Wojciecha Hermelińskiego z Izby Warszawskiej oraz wicemarszałka 
Sejmu RP adw. Marka Kotlinowskiego z Izby Krakowskiej  na stanowiska sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego. Ślubowanie złożyli na ręce Prezydenta RP Lecha Ka-
czyńskiego 4 listopada br., a dziewięcioletnią kadencję rozpoczęli 6 listopada br.

Serdecznie gratulujemy,
Redakcja

Order św. Sylwestra dla adwokata Andrzeja Rościszewskiego

Dnia 29 października 2006 r. adw. Andrzej Rościszewski, były dziekan Okręgo-
wej Rady Adwokackiej w Warszawie, otrzymał z rąk kard. Józefa Glempa papieski 
Order św. Sylwestra, przyznany przez Ojca Świętego Benedykta XVI.
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Tego dnia odznaczeni zostali papieskim Orderem św. Grzegorza Wielkiego, 
przyznawanym za szczególne zasługi dla Kościoła, prof. Władysław Bartoszewski 
– historyk, przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i były szef 
MSZ oraz prof. Andrzej Stelmachowski – były marszałek Sejmu RP, zaś Orderem 
św. Sylwestra – aktorka, prof. Maja Komorowska. 

Order św. Grzegorza Wielkiego jest czwartym w hierarchii odznaczeniem pa-
pieskim, przyznawanym za szczególne zasługi dla Kościoła. Został ustanowiony w 
1831 roku przez papieża Grzegorza XVI, a zasady przyznawania zreformował w 
1905 r. św. Pius X. Order składa się z trzech klas w kategoriach cywilnej i wojsko-
wej. Jest to najwyższe odznaczenie, jakie może otrzymać osoba świecka. Kawale-
rowi Orderu przysługuje prawo do noszenia wspaniałego stroju, wstęgi, kapelusza 
i szpady. Jego nazwa związana jest z osobą papieża Grzegorza I (590-604), który 
nosi tytuł „Wielki”.  

Order św. Sylwestra Papieża ustanowił w 1841 roku papież Grzegorz XVI. Patro-
nem Orderu jest kierujący Kościołem w latach 314–335 papież Sylwester I. Począt-
kowo odznaczenie to przyznawano wyłącznie mężczyznom, jednak Jan Paweł II 
zaczął nadawać je także kobietom wybitnie zasłużonym dla Kościoła.

Serdecznie gratulujemy, 
Redakcja

Z OSTATNIEJ CHWILI:

W związku z rezygnacją Wiceprezesa NRA adw. Wojciecha Hermelińskiego (wy-
nikającą z wyboru na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego) Naczelna 
Rada Adwokacka na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2006 r.  wybrała adw. Piotra 
Sendeckiego z Izby lubelskiej, dotychczas pełniącego funkcję Skarbnika NRA, Wi-
ceprezesem Naczelnej Rady Adwokackiej.

Na funkcję Skarbnika NRA została wybrana adw. Joanna Kaczorowska z Izby 
płockiej. 

Serdecznie gratulujemy,
Redakcja


