Puola

Erikoistuomioistuimet - Puola
Tässä osiossa on tietoa erikoistuomioistuimista Puolassa.
Erikoistuomioistuimet
Puolassa on useita erikoistuomioistuimia.
Korkein oikeus (Sąd Najwyższy)

Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa. Se valvoo kaikkien muiden tuomioistuinten antamia ratkaisuja ja varmistaa lain
tulkinnan ja oikeuskäytännön yhtenäisyyden.
Korkein oikeus ei ole yleinen tuomioistuin. Se käsittelee kassaatioita sekä muita valituksia, jotka koskevat tuomioistuinten antamia
tuomioita. Se antaa myös päätöslauselmia, joilla selkiytetään sellaisia oikeussäännöksiä, joista on herännyt kysymyksiä tai joita
sovelletaan tuomioistuinten ratkaisuissa eri tavoin. Lisäksi se antaa päätöslauselmia oikeudellisista kysymyksistä, jotka on annettu
sen tutkittavaksi tiettyjen tapausten yhteydessä.
Puolan korkein oikeus (Sąd Najwyższy) julkaisee ratkaisunsa perusteluineen
joka on saatavissa myös englanniksi.

Puolan korkeimman oikeuden verkkosivustolla,

Perustuslakituomioistuin (Trybunał Konstytucyjny)

Puolan oikeusjärjestelmässä perustuslakituomioistuinta (Trybunał Konstytucyjny) ei katsota yleiseksi tuomioistuimeksi.
Perustuslakituomioistuin ratkaisee
ovatko kansallinen lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset perustuslain mukaisia
onko kansallinen lainsäädäntö yhdenmukaista sellaisten kansainvälisten sopimusten kanssa, jotka edellyttävät ratifiointia
ennen parlamentissa hyväksymistä
ovatko valtion keskushallinnon viranomaisten antamat oikeussäännökset, ratifioidut kansainväliset sopimukset ja säädökset
perustuslain mukaisia
ovatko poliittisten puolueiden tavoitteet ja toiminta perustuslain mukaisia
perustuslakivalitukset.
Kaikki perustuslakituomioistuimen ratkaisut julkaistaan perusteluineen
on saatavissa myös englanniksi.

Puolan perustuslakituomioistuimen verkkosivustolla, joka

Valtakunnanoikeus (Trybunał Stanu)

Valtakunnanoikeus (Trybunał Stanu) ratkaisee asiat, joissa valtion ylimmissä johtotehtävissä työskenteleviä (työskennelleitä)
henkilöitä syytetään perustuslain tai muiden säädösten rikkomisesta.
Lisätietoa on saatavissa

Puolan valtakunnanoikeuden verkkosivustolla.

Hallintotuomioistuimet
Hallintotuomioistuimia ovat korkein hallinto-oikeus (Naczelny Sąd Administracyjny) ja alueelliset hallintotuomioistuimet, joita on
yksi kussakin voivodikunnassa (wojewódzkie sądy administracyjne).
Korkein hallinto-oikeus
ratkaisee, ovatko paikallishallinnon elinten päätöslauselmat tai valtionhallinnon alueviranomaisten (terenowe organy
administracji publicznej) antamat säädökset lain mukaisia.

ratkaisee valitukset, jotka koskevat hallintopäätöksiä, valituksen perusteella toteutetuissa hallinnollisissa menettelyissä (tai
tällaisten menettelyjen päätteeksi) tehtyjä päätöksiä tai sellaisia päätöksiä, joista voi valittaa tapauksen asiasisällön
perusteella.
käsittelee tietyt paikallisviranomaisten tai näiden yhdistysten antamat päätöslauselmat.
vastaa oikeudellisiin kysymyksiin, joita paikallishallinnon muutoksenhakuelimet ovat antaneet sen pohdittaviksi.
Korkein hallinto-oikeus on julkaissut kaikki ratkaisunsa perusteluineen 1. päivästä lokakuuta 2007. Aiempia ratkaisuja lisätään
koko ajan tietokantaan. Tuomioistuimen verkkosivusto on saatavissa vain puolankielisenä.
Korkein hallinto-oikeus (Naczelny Sąd Administracyjny) julkaisee ratkaisunsa perusteluineen verkkosivustollaan.
Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset,
joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole
vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta
vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
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