
KOMISJA PRAW CZŁOWIEKA STANU ILLINOIS (HRC) 

WNIOSEK O DOKONANIE REWIZJI 

Termin składania wniosków o rewizję wynosi 90 dni od otrzymania Zawiadomienia o odrzuceniu lub 30 dni od 

otrzymania Zawiadomienia o zaległościach.  Jeśli ostatni dzień przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny 

od pracy, wówczas 90-ty lub 30-ty dzień jest dniem następującym po weekendzie lub dniu ustawowo wolnym od pracy. 

Zgłoszenia na DVD oraz wszelkie inne nośniki elektroniczne, takie jak nagrania audio lub wideo (z wyjątkiem 

określonych w niniejszym dokumencie), na poparcie wniosku nie są akceptowane i zostaną zwrócone do nadawcy. 

Statyczne, nieruchome obrazy na poparcie wniosku mogą być składane na płycie CD.  

 Należy złożyć oryginał i 3 kopie całego Wniosku o Rewizję, opatrzone datą, podpisane i doręczone (lub opatrzone datą 

stempla pocztowego) w terminie do dnia złożenia wniosku:  

Komisja Praw Człowieka stanu Illinois 

160 N. LaSalle Street, 

Suite N-1000, Chicago, IL 60601. 

Wniosek o Rewizję, argumenty i materiały pomocnicze nie mogą przekraczać 45 stron. Strony dwustronne będą liczone 

jako dwie strony. HRC nie zaakceptuje żadnego dodatkowego argumentu lub dowodów po złożeniu Wniosku o 

Rewizję do HRC. Strona wnioskująca o rewizję (wnioskodawca) powinna upewnić się w momencie składania wniosku, 

że przedstawiła wszystkie argumenty i dowody, chcąc, aby HRC dokonała rewizji. 

W postępowaniu w sprawie Wniosku o Rewizję, Departament Praw Człowieka (DHR) będzie zwany Pozwanym, a 

strona wnioskująca o rewizję będzie zwana Wnioskodawcą.  Powiadomienie o Wniosku o Rewizję zostanie przekazane 

przez HRC do DHR, Wnioskodawcy i stronie, która nie złożyła wniosku, wskazanej w oskarżeniu (stronie nie składającej 

wniosku).  

DHR ma 30 dni od daty doręczenia przez HRC Zawiadomienia o Złożeniu Wniosku, w ciągu których może złożyć 

Odpowiedź do HRC (Odpowiedź DHR), doręczając jednocześnie kopię odpowiedzi DHR Wnioskodawcy i stronie nie 

składającej wniosku.  Jeżeli DHR sprzeciwi się Wnioskowi o dokonanie Rewizji, odpowiedź DHR składa się z 

następujących elementów:  

• kopia Pozwu wraz z poprawkami

• sprawozdanie z dochodzenia DHR

• wyniki dodatkowego dochodzenia DHR, jeżeli miało miejsce

• oświadczenie w sprawie stanowiska DHR, w tym proponowane ustalenia na poparcie

odrzucenia wniosku.

Jeżeli DHR nie sprzeciwi się wnioskowanej uldze we Wniosku o Rewizję, odpowiedź DHR może składać się jedynie z 

oświadczenia o swoim stanowisku. 

Wnioskodawca ma 15 dni od daty doręczenia odpowiedzi DHR,  aby złożyć w HRC odpowiedź na decyzję DHR 
(odpowiedź Wnioskodawcy), przekazując jednocześnie kopię odpowiedzi Wnioskodawcy DHR i stronie nie składającej 

petycji.  

Strona nie wnioskująca również złożyć odpowiedź (odpowiedź strony nie wnioskującej) na Wniosek o Rewizję w terminie 
piętnastu (15) dni od otrzymania odpowiedzi DHR na Wniosek o Rewizję. Odpowiedź strony niebędącej stroną 

wnioskującą jest składana w HRC, a jej kopia przekazywana jest jednocześnie Wnioskodawcy i DHR. Odpowiedź strony 

niebędącej stroną wnioskującą nie może przekraczać 30 stron. 

Trzyosobowy panel przedstawicieli HRC dokona przeglądu Wniosku o dokonanie Rewizji. 

Jeśli panel HRC uzna decyzję DHR:  

• W przypadku Zawiadomienia o Odrzuceniu HRC wprowadza ostateczny porządek obrad, w

którym przedstawia swoje ustalenia.

• W przypadku Zawiadomienia o Opóźnieniu HRC przekaże sprawę sędziemu ds. prawa

administracyjnego HRC w celu ustalenia odszkodowania.

Jeżeli Komisja Praw Człowieka (HRC) wyda decyzję korzystną dla Wnioskodawcy, nakazuje ona zwolnienie lub 

zaniechanie wykonania zobowiązania wprowadzonego przez DHR, a w razie potrzeby przekazuje je do DHR w celu 

podjęcia działań zgodnych z nakazem zwolnienia.  

Jeżeli w Odpowiedzi DHR zaznaczy, że nie wyraża zgody na zwolnienie, o które ubiega się Wnioskodawca we Wniosku o 

Rewizję, dyrektor wykonawczy HRC wydaje postanowienie o odrzuceniu lub opóźnieniu. 



W przypadku potwierdzenia Zawiadomienia o Odrzuceniu przez Panel HRC w jego ostatecznym postanowieniu, sprawa 
może zostać zaskarżona do Sądu Apelacyjnego poprzez wniesienie odwołania do Sekretarza Sądu Apelacyjnego w 

terminie 35 dni od daty doręczenia postanowienia o odrzuceniu. 

 
Strony mogą ubiegać się o dodatkowy czas na złożenie Wniosku o Rewizję, odpowiedź lub odpowiedzi na Wniosek o 

dokonanie Rewizji, poprzez złożenie wniosku do HRC. Tylko jedno (1) trzydziestodniowe przedłużenie o 30 dni będzie 

dozwolone poprzez wydanie zarządzenia Dyrektora Wykonawczego.  
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