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Terminy stosowane w procesie przesłuchań i apelacji w związku z
Zasiłkami dla bezrobotnych
Odroczenie: Przesłuchanie nie może zakończyć się
w wyznaczonym terminie i jest przeniesione na inny
dzień.
Sędzia Prawa Administracyjnego: Osoba
prowadząca przesłuchanie w sprawie Zasiłku
dla bezrobotnych. Sędzia decyduje, czy
utrzymać, uchylić lub zmodyfikować wstępne
orzeczenie dotyczące świadczeń.
Potwierdzona: Wniosek Komisji Apelacyjnej
ds. Zasiłku dla bezrobotnych, że decyzja
Sędziego Prawa Administracyjnego podjęta
podczas przesłuchania jest prawidłowa.
Apelacja/Odwołanie: Proces prawny stosowany
przez jedną ze stron, która nie zgadza się z decyzją
Sędziego Prawa Administracyjnego. Komisja
Apelacyjna ds. Zasiłku dla bezrobotnych jest
proszona o zweryfikowanie jednej lub więcej kwestii.
Decyzja odwoławcza jest podpisywana przez
jednego lub więcej członków Komisji Apelacyjnej.
Wydział Apelacyjny: Część systemu sądowego
Stanu Nowy Jork. Strony otrzymujące negatywne
decyzje Komisji Apelacyjnej ds. Zasiłku dla
bezrobotnych mogą odwołać się do Wydziału
Apelacyjnego. W Nowym Jorku działają cztery
Wydziały Apelacyjne. Obejmują one różne obszary
geograficzne (zwane „Departamentami”). Wszystkie
odwołania od decyzji Komisji Apelacyjnej trafiają do
Trzeciego Departamentu.
Stawiennictwo: Strona bierze udział w
przesłuchaniu. Strony mogą składać zeznania,
przesłuchiwać świadków stron przeciwnych,
przeglądać dokumenty (dowody) oraz składać
oświadczenia końcowe.
Wniosek o ponowne otwarcie sprawy: Strona
wnioskuje o nowe przesłuchanie lub prosi o
ponowną decyzję Komisji Apelacyjnej ds. Zasiłku
dla bezrobotnych.
Arbitraż: Rodzaj przesłuchania w celu
rozstrzygnięcia sporu między dwiema stronami.
Decyzję podejmuje niezależny rzecznik praw
obywatelskich znany jako arbiter. Decyzja o
arbitrażu często jest brana pod uwagę przy
podejmowaniu decyzji przez Sędziego Prawa
Administracyjnego lub Komicję Apelacyjną.
Ubieganie się o świadczenia: Proces stosowany
przez osobę bezrobotną w celu uzyskania
świadczeń z tytułu Zasiłku dla bezrobotnych. O
świadczenia można ubiegać się telefonicznie lub za
pośrednictwem strony internetowej Departamentu
Pracy.
Osoba ubiegająca się o świadczenia: Osoba,
która straciła pracę i wnioskuje o świadczenia z
tytułu Zasiłku dla bezrobotnych.
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Oświadczenie końcowe: Wyjaśnienie podawane
pod koniec przesłuchania przez każdą ze stron.
Zawiera powody, dla których strona ta powinna
uzyskać korzystną decyzję.
Estoppel równoległy: Wpływ ustaleń faktycznych
stwierdzonych przez arbitra. W niektórych
sytuacjach Sędzia Prawa Administracyjnego nie jest
w stanie dokonać ustaleń faktycznych, które nie
zgadzają się z ustaleniami faktycznymi dokonanymi
przez arbitra.
Komisarz Pracy: Osoba kierująca Departamentem
Pracy. Osoba ta jest odpowiedzialna za upewnienie
się, że wszystkie przepisy prawa pracy, w tym
prawo dotyczące Zasiłku dla bezrobotnych, są
właściwie realizowane. Komisarza mianuje
Gubernator Stanu Nowy Jork.
Przedstawiciel/Pełnomocnik Komisarza Pracy:
Pracownik Departamentu Pracy, który może
stawić się na przesłuchaniu w imieniu Komisarza
Pracy. Przedstawiciel/Pełnomocnik może
przedstawić dowody, przesłuchać świadków i
wydać oświadczenie końcowe w celu wyjaśnienia,
dlaczego wstępne orzeczenie wydane przez
Departament Pracy powinno zostać podtrzymane.
Przesłuchanie krzyżowe: Sytuacja, w której jedna
ze stron zadaje pytania drugiej stronie lub
świadkom drugiej strony. Na przykład, osoba
ubiegająca się o świadczenia może
zakwestionować każdego świadka występującego
w imieniu pracodawcy lub Komisarza Pracy.
Pracodawca może przesłuchiwać osobę ubiegającą
się o świadczenia i każdego świadka
występującego w jej imieniu lub imieniu Komisarza
Pracy. Pełnomocnik Komisarza Pracy może
przesłuchiwać wszystkie strony i ich świadków.
Niestawiennictwo: Sytuacja, w której strona, która
wnioskowała o przesłuchanie, nie pojawia się na
rozprawie. Może to oznaczać, że strona nie weźmie
udziału w przesłuchaniu, ponieważ nie posiada
adwokata, przedstawiciela, świadka lub dokumentu,
który strona uważa za niezbędne do wygrania
sprawy.
Decyzja: Dokument prawny podpisany i wydany
przez Sędziego Prawa Administracyjnego po
przesłuchaniu lub przez jednego lub więcej
członków Komisji Apelacyjnej ds. Zasiłku dla
bezrobotnych po odwołaniu. Decyzja określa, czy
wstępne orzeczenie Departamentu Pracy powinno
zostać podtrzymane, uchylone lub zmodyfikowane.
Decyzja zawiera historię proceduralną, ustalenia
faktyczne oraz analizę faktów i prawa.
Zeznania bezpośrednie: Oświadczenia składane
podczas rozprawy w odpowiedzi na pytania
zadawane każdej ze stron lub świadkom stron
przez Sędziego Prawa Administracyjnego lub
przedstawiciela jednej z stron.
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Prawo do sprawiedliwego procesu sądowego:
Procedury gwarantujące uczciwe przesłuchanie
wszystkim stronom. Piąta i Czternasta poprawka
do Konstytucji Stanów Zjednoczonych
gwarantuje, że postępowanie sądowe odbywa się
na podstawie przepisów chroniących prawa stron.
Dowody: Zeznania lub dowody rzeczowe
przedstawione podczas przesłuchania. Dowody,
które Sędzia Prawa Administracyjnego uważa za
faktyczne, służą do rozstrzygnięcia sprawy na
korzyść jednej lub drugiej strony.
Dowody rzeczowe: Dowody w postaci dokumentów,
nośników elektronicznych lub innych obiektów
fizycznych.
Pracodawca: Korporacja, spółka złożona z dwóch
lub więcej osób, mała firma, osoba prowadząca
jednoosobową działalność gospodarczą lub
właściciel firmy, dla której pracowała osoba
ubiegająca się o świadczenia.
Przesłuchanie: Postępowanie, podczas którego
przedstawiane są dowody Sędziemu Prawa
Administracyjnego. Strony, które biorą udział w
rozprawie, są przesłuchiwane przez sędziego,
swoich własnych przedstawicieli oraz przez stronę
przeciwną. Osoby te mogą również przesłuchiwać
świadków wytoczonych przez stronę przeciwną.
Sędzia podejmuje decyzję na podstawie dowodów.
Sędzia decyduje, czy wstępne orzeczenie
Departamentu Pracy powinno zostać podtrzymane,
unieważnione lub zmodyfikowane.
Pogłoska: Dowód, że ktoś przeczytał lub został
poinformowany o incydencie, ale go nie widział ani
nie słyszał.
Wstępne orzeczenie: Dokument wydany przez
Departament Pracy dotyczący konkretnej kwestii
prawnej; decyduje, czy wnioskodawca jest
uprawniony do świadczeń z tytułu Zasiłku dla
bezrobotnych, czy też nie.
Przedstawiciel Labor Services: Pracownik, który
podejmuje decyzję w imieniu Departamentu Pracy,
czy wnioskodawca będzie miał prawo do świadczeń
z tytułu Zasiłku dla bezrobotnych, czy nie.
Przedstawiciel Labour Services może zeznawać
podczas przesłuchania na temat rozmów
telefonicznych i wymiany e-maili z wnioskodawcą
lub pracodawcą.
Zmodyfikowane: Decyzja Sędziego Prawa
Administracyjnego, aby wstępne orzeczenie zostało
częściowo podtrzymane i częściowo anulowane.
Może to być również decyzja Komisji Apelacyjnej ds.
Zasiłku dla bezrobotnych, że decyzja Sędziego
Prawa Administracyjnego jest częściowo poprawna i
powinna zostać częściowo potwierdzona oraz
częściowo odwrócona.
Anulowane: Decyzja Sędziego Prawa
Administracyjnego twierdząca, że wstępne
orzeczenie było nieprawidłowe i nie powinno
pozostać w mocy.
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Strona: Osoba lub firma, na którą wpływ będą
miały wyniki przesłuchania. Trzy strony, które
mogą uczestniczyć w przesłuchaniu w sprawie
Zasiłku dla bezrobotnych, to osoba ubiegająca się
o świadczenia, pracodawca i Komisarz Pracy.
Odesłanie: Decyzja podjęta przez członka
Komisji Apelacyjnej ds. Zasiłku dla bezrobotnych,
w celu skierowania sprawy z powrotem do
Sędziego Prawa Administracyjnego w celu
kolejnego przesłuchania.
Pełnomocnik/Przedstawiciel: Osoba biorąca udział
w przesłuchaniu, która przemawia do Sędziego
Prawa Administracyjnego i przesłuchuje świadków w
imieniu jednej ze stron. Osoby ubiegające się o
świadczenia mogą być reprezentowane przez
pełnomocnika, chociaż nie jest to wymagane.
Pracodawca może być reprezentowany przez
adwokata lub firmę, która reprezentuje pracodawców
w sprawach rządowych. Pracodawca może być
również reprezentowany przez jednego z własnych
pracowników, na przykład pracownika z działu kadr
lub biura zasobów ludzkich.
Unieważniona: Wniosek członka lub członków
Komisji Apelacyjnej ds. Zasiłku dla bezrobotnych,
że decyzja Sędziego Prawa Administracyjnego
nie była prawidłowa.
Sekwestr: Oddzielenie świadków. Jeżeli strona
przyprowadzi dwóch lub więcej świadków, tylko
świadek, który będzie zeznawał, będzie mógł
pozostać w pokoju przesłuchań. Pozostali
świadkowie zostaną wysłani do poczekalni do
momentu, aż nadejdzie czas na złożenie zeznań.
Świadkowie są rozdzielani, aby nie wpływać na
zeznania innych.
Wezwanie do sądu: Dokument prawny, który
kieruje osobę lub firmę, która nie jest stroną
przesłuchania, do przedstawienia dokumentów
podczas rozprawy. Może również wskazywać na
konkretną osobę, aby ta złożyła zeznania
podczas przesłuchania. Wezwanie jest
podpisywane przez Sędziego Prawa
Administracyjnego.
Podtrzymane: Decyzja Sędziego Prawa
Administracyjnego, że wstępne orzeczenie było
prawidłowe i powinno pozostać w mocy.
Zeznanie: Oświadczenia stron lub świadków
stron składane pod przysięgą lub pod
przyrzeczeniem.
Komisja Apelacyjna ds. Zasiłku dla
bezrobotnych: Niezależna komisja składa się z
pięciu członków wyznaczonych przez Gubernatora
Stanu Nowy Jork. Komisja podejmuje decyzje w
sprawie apelacji na podstawie decyzji wydanych
przez Sędziów Prawa Administracyjnego.
Świadek: Osoba inna niż strona, która zeznaje
podczas przesłuchania.
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