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Posiedzenia dotyczące ugody sądowej 
 
Jako w pełni rozwinięty system sądowniczy Komisja Praw Człowieka stanu Illinois 
zapewnia stronom możliwość mediacji w ich sprawach, w których mediatorem jest 
sędzia prawa administracyjnego (Administrative Law Judge, ALJ).  Sesje te to tzw. 
posiedzenia dotyczące ugody sądowej, które stanowią dla stron okazję do 
rozstrzygnięcia wzajemnych skarg bez konieczności składania pisemnych 
wniosków lub prowadzenia formalnego postępowania. 
 
Strony mogą wziąć udział w posiedzeniu dotyczącym ugody sądowej w dowolnej 
chwili, jednak przed wyznaczeniem terminu takiego posiedzenia co najmniej dwie 
strony muszą wyrazić zgodę na udział w takim posiedzeniu (i zobowiązać się do 
uczestnictwa w nim w dobrej wierze).   
 
Jak sama nazwa wskazuje, celem posiedzenia w sprawie ugody sądowej jest 
rozstrzygnięcie toczącej się sprawy (a czasami więcej niż jednej sprawy wniesionej 
przez tego samego powoda).      Jeżeli strony zgadzają się, że posiedzenie w sprawie 
ugody sądowej może być korzystne, powinny niezwłocznie złożyć wspólny wniosek 
do sędziego prawa administracyjnego przydzielonego do danej sprawy.  
Przydzielony sędzia ALJ informuje następnie Naczelnego Sędziego Prawa 
Administracyjnego (Chief Administrative Law Judge), który dba o to, aby do 
przeprowadzenia posiedzenia w sprawie ugody przydzielono innego sędziego prawa 
administracyjnego. 
 
Sędzia ALJ prowadzący posiedzenie w sprawie ugody sądowej nie ma wcześniejszej 
wiedzy na temat sprawy i nie jest w żaden sposób zainteresowany wynikiem sporu.  
Zwołuje strony razem (osobiście lub wirtualnie) i podejmuje próbę mediacji w celu 
rozwiązania nierozstrzygniętych kwestii.  Podobnie jak w przypadku innych form 
mediacji, z którymi strony mogą być już zaznajomione, praca arbitra 
rozstrzygającego może obejmować wspólne i/lub oddzielne sesje ze stronami sporu 
i może trwać kilka godzin lub dłużej.  Arbiter rozstrzygający jest również  
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upoważniony do organizowania dodatkowych spotkań ze stronami w późniejszych 
terminach, jeżeli uzna, że dalsze rozmowy zwiększą prawdopodobieństwo 
wynegocjowania rozwiązania. 
 
Chociaż strony podczas posiedzenia mogą być w asyście swoich adwokatów (do 
czego są zachęcane), nie ma formalnego zapisu tych posiedzeń, a żadna ze stron nie 
może wykorzystać oferty kompromisu złożonej podczas posiedzenia do 
późniejszego udowodnienia odpowiedzialności wobec innej strony.  Innymi słowy 
– zgodnie z prawem stanu Illinois – jeżeli dana strona zdecyduje się zaoferować lub 
potencjalnie przyjąć określoną kwotę w celu rozstrzygnięcia sprawy, decyzji tej nie 
można później dopuścić jako dowodu w jakimkolwiek postępowaniu, a pierwotny 
sędzia ALJ wyznaczony do rozpatrzenia sprawy nie ma wglądu w żadne informacje 
dotyczące negocjacji stron.  W rzeczywistości celem posiedzenia w sprawie ugody 
sądowej jest umożliwienie stronom swobodnego i otwartego negocjowania 
rozwiązania w swojej sprawie bez wywierania negatywnego wpływu na ich pozycję 
w późniejszym postępowaniu sądowym (jeżeli nie dojdzie do rozstrzygnięcia 
sprawy). 
 
Jeżeli strony w toczącej się sprawie uważają, że posiedzenie w sprawie ugody 
sądowej byłoby dla nich korzystne, powinny niezwłocznie złożyć wspólny wniosek 
o pomoc do wyznaczonego sędziego ALJ, który następnie podejmie współpracę z 
Naczelnym Sędzią Prawa Administracyjnego w celu niezwłocznego zorganizowania 
posiedzenia w sprawie ugody sądowej dla stron.  
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