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Kelly Gallivan-Ilarraza  
koordynatorem ds. sądów specjalistycznych  

(Specialty Court Coordinator) na powiat Cook 
 

CHICAGO (1 października 2020) - Kelly Gallivan-Ilarraza, uznana specjalistka w 

dziedzinie alternatywnych strategii zaradczych w procedurach karnych, obejmuje z 

dniem 1 października funkcję Specialty Court Coordinator, co potwierdził w czwartek 

Prezes Sądu Okręgowego, Sędzia Timothy Evans. 

 

“Przejmując pieczę nad wyspecjalizowanymi izbami sądowymi, Kelly Gallivan-

Ilarraza podejmuje się integracji tych sądów w szerokim systemie sądowniczym, 

poszerzając aktualny zakres działań sądów, jak również opracowując nowe funkcje,” 

stwierdził Sędzia Evans. “Pomoże nam również we wdrażaniu nowych procedur, 

szkoleń oraz systemów ewaluacji, zapewniając powodzenie ich kolejnych działań.” 

 

Sądy te, niekiedy zwane też sądami ds. rozwiązywania spraw trudnych, stawiają 

sobie za cel wspomożenie osób odpowiadających z oskarżeń o wykroczenia niewielkiej 

szkodliwości, a obciążonych pierwotnymi problemami z zakresu zdrowia psychicznego, 

upośledzenia środowiskowego lub uzależnienia od substancji psychoaktywnych - w 



uniknięciu popadania w recydywę. Sądy specjalistyczne realizują ten cel łącząc funkcje 

terapii z intensywną obserwacją zagrożonych osób. 

 

Sąd Okręgowy dla powiatu Cook administruje na całym terenie jurysdykcji siecią 

sądów specjalistycznych, a w szczególności należą do nich: Sądy Terapii Uzależnień, 

Terapii Psychologicznej i Psychiatrycznej, Terapii Kombatantów i Weteranów, oraz 

Środowiskowy Sąd Sprawiedliwości Naprawczej. W ubiegłym miesiącu otworzono 

dodatkowo dwa sądy sprawiedliwości naprawczej, po jednym na południowej i 

północnej stronie Chicago. 

Sądy specjalistyczne wyróżnia stosowanie zbiorowych form planowania, zespołowa 

metodyka działań interesariuszy prawnych, nadzorowanie leczenia i monitorowania 

klientów oraz regularne posiedzenia przed sędzią oferującym wsparcie, bodźce 

motywujące oraz, tam, gdzie to niezbędne, sankcje ukierunkowane na skorygowanie 

zachowań oskarżonych. 

 

“Sądy zaradcze (problem-solving courts – PSC) stanowią niezbędną 

alternatywę wobec długotrwałego pozbawienia wolności osób niestabilnych 

psychicznie i/lub uzależnionych od substancji psychoaktywnych,” stwierdziła 

Gallivan-Ilarraza. “Dzięki przyjęciu skoordynowanej strategii, zespoły sądów PSC  

zapewniają uczestnikom optymalną szansę dokonania w życiu niezbędnych zmian - 

wykorzystując usługi opracowane dla indywidualnie zdefiniowanych potrzeb. 

Dzięki bieżącej aktualizacji i poszerzaniu zakresu programów, szanse takie 

udostępniane są coraz liczniejszym mieszkańcom powiatu Cook.” 

 

Doświadczenie p. Gallivan-Ilarraza obfituje w poszukiwania alternatywnych 

rozwiązań dla osób oskarżonych o wykroczenia. Od jesieni roku 2019, p. Gallivan-

Ilarraza kierowała pionem działań zaradczych w urzędzie administracji sądownictwa st. 

Illinois (Administrative Office of the Illinois Courts - AOIC). W tej roli kierowała 

opracowywaniem programów kształcenia ustawicznego w specjalności działań 

zaradczych dla sędziów, prokuratorów, obrońców, kuratorów, usługodawców w 

zakresie terapii, oraz innych interesariuszy systemu. W okresach poprzedzających, p. 

Gallivan-Ilarraza przez sześć lat pełniła rolę koordynatora ds. działań zaradczych w 

AOIC, a wcześniej przez dwa lata jako specjalista-kurator, dokonując ocen programów 

zwolnień warunkowych i wydziałów resocjalizacji zamkniętej. 

 

Gallivan-Ilarraza dysponuje ośmioletnim doświadczeniem na stanowiskach 

kuratora prowadzącego skazanych dorosłych w powiecie Cook. Posiada również 

doświadczenie dzięki udziałowi w szeregu komisji, w tym stanowej Rady 

Koordynacyjnej Terapię z Nakazu czy Społecznej Komisji ds. Uzależnień od Opiatów 

(Opioid Social Equity Committee). Jest absolwentem studiów licencjackich na kierunku 

socjologii i kryminalistyki w Marquette University. 

Stanowisko to zajmował wcześniej Sędzia Lawrence P. Fox, obecnie odchodzący w stan 

spoczynku. 



 Prezes Evans ogłosił również w czwartek, że funkcję dyrektora Działu Mediacji 

Rodzinnej sądu okręgowego obejmuje p. Daniel Hunter, zastępując na tym stanowisku 

wieloletniego dyrektora placówki, odchodzącego na emeryturę p. Davida Royko.  

P. Hunter pełnił dotąd funkcję kierownika w Dziale Mediacji Rodzinnej sądu 

okręgowego powiatu Cook.  
 

 

### 
 

Komunikaty Sądu można śledzić w Twitter@CookCntyCourt 
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