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Kandydat 
a Rzecznika Praw Obywatelskich 

usz Bogumił Kochanowski – urodził się 18 kwietnia 1940 r. w 
ie. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w 1963 
ę sądową odbył w Sądzie Wojewódzkim dla m.st. Warszawy w latach 
. Pracę doktorską nt. subiektywnych granic odpowiedzialności karnej 
980 r. W latach 1966-1990 oraz 1997-2005 był cenionym wykładowcą 

le Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W tym okresie otrzymał szereg 
torskich za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej. W latach 
 był ekspertem senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności. W 
1-1995 był zasłużonym konsulem generalnym Rzeczypospolitej 

 Londynie. W okresie 1996-1997 był visiting fellow na Uniwersytecie 
. W latach 1998-1999 był doradcą Naczelnego Rzecznika 
ialności Zawodowej Lekarzy. W roku 1998 był członkiem zespołu ds. 

rzenia służby cywilnej i autorem opracowanego wówczas raportu. W 
0-2001 był członkiem zespołu przy Ministrze Sprawiedliwości ds. 
i kodeksu karnego. Od 2000 r. jest prezesem znanej fundacji „Ius et 
ej celem jest wspomaganie inicjatyw naukowych i oświatowych 
h polskiego prawa oraz działanie na rzecz realizacji założeń państwa 
t także redaktorem naczelnym magazynu „Ius et Lex”. Ponadto jest 
redaktorem serii klasyków filozofii prawa. Był inicjatorem i 
em lub współorganizatorem szeregu głośnych międzynarodowych 

i, m.in. poświęconych: „Odpowiedzialności karnej w systemach 
demokracji”, „Idei Europy” oraz ocenie ostatnich lat praktyki 
jnej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Jest 
izatorem, wspólnie z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, 

go wykładu im. Leona Petrażyckiego w ramach którego corocznie 



wygłaszają swoje wykłady światowej sławy przedstawiciele filozofii prawa ze 
Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Był twórcą i pierwszym 
prezesem, w latach 2003-2004, Porozumienia Samorządów Zawodów 
Prawniczych, którego celem jest jednoczenie działań przedstawicieli wszystkich 
zawodów prawniczych na rzecz reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości i 
naprawy systemu obowiązującego prawa oraz podnoszenie standardów 
profesjonalnych i moralnych zawodów prawniczych. Od 1995 r. jest członkiem 
Okręgowej Rady Radców Prawnych w Warszawie. W latach 1980-1991 był 
członkiem NSZZ „Solidarność”. Jest autorem ponad 100 prac nt. prawa karnego, 
administracyjnego i konstytucyjnego oraz stosunków międzynarodowych, a także 
autorem i współautorem kilku komentarzy. Jest autorem prac, które odegrały 
doniosłą rolę w rozwoju doktryny polskiego prawa jak prace dotyczące prawa 
stanu wojennego – był wówczas jego jedynym krytykiem wykazującym 
naruszenie przez dekret o stanie wojennym podstawowej zasady lex retro non agit. 
Jest także autorem szeregu pozycji krytycznych w stosunku do kodeksu karnego z 
1997 r. oraz prac dotyczących zagadnień deregulacji i reformy systemu 
stanowienia prawa. Szereg z tych opracowań zostało opublikowanych w języku 
niemieckim i angielskim. Jest autorem opracowań i ekspertyz na użytek Sejmu 
oraz Rządu. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. 

 
Zgłoszony przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego „Prawo i 

Sprawiedliwość”. 
Przedstawiciel wnioskodawców – poseł Przemysław Gosiewski. 
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