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. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie
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Krajowe systemy wymiaru sprawiedliwości
Irlandia
W niniejszej części przedstawiono informacje o systemie sądownictwa w Irlandii.
Organizacja wymiaru sprawiedliwości – Irlandia
Służba Sądownicza (Courts Service), która jest niezależnym organem posiadającym osobowość prawną, powołanym do życia w listopadzie 1999 r. i
ustanowionym przez rząd na mocy ustawy o Służbie Sądowniczej (Courts Service Act) z 1998 r., ma następujący zakres ustawowej odpowiedzialności:
zarządzanie sądami;
zapewnianie wsparcia sędziom;
udzielanie obywatelom informacji na temat systemu sądownictwa;
zapewnianie i utrzymywanie budynków sądowych oraz zarządzane nimi;
zapewnianie udogodnień osobom korzystającym z usług sądów.
Konstytucja Irlandii stanowi, iż sprawiedliwość wymierzana jest w sądach ustanowionych prawem przez sędziów mianowanych przez prezydenta po
zasięgnięciu opinii rządu; zgodnie z Konstytucją sędziowie wszystkich sądów są całkowicie niezawiśli w wykonywaniu swoich funkcji sędziowskich. Sędziego
nie można usunąć z urzędu z wyjątkiem przypadków zachowania niezgodnego z powagą urzędu lub niezdolności do czynności prawnych i jedynie na mocy
uchwał obu Izb Oireachtas (parlamentu).
Hierarchia sądów
Konstytucja nakreśla strukturę sądownictwa, stanowiąc, że składa się ona z sądu odwoławczego najwyższej instancji, czyli Sądu Najwyższego (Supreme
Court), i sądów pierwszej instancji, do których należy Wysoki Trybunał (High Court), który ma nieograniczoną właściwość we wszystkich sprawach karnych i
cywilnych, oraz sądów o ograniczonej właściwości, czyli sądu okręgowego (Circuit Court) i sądu rejonowego (District Court), funkcjonujących na szczeblu
regionalnym.
W odniesieniu do postępowania karnego art. 38 stanowi, że „każda osoba, której postawiono zarzut w sprawie karnej, ma prawo do rzetelnego postępowania
sądowego”. Wykroczenia są rozpoznawane przez sądy w trybie przyspieszonym (court of summary jurisdiction), a żadna osoba oskarżona o cięższe
przestępstwa nie może być sądzona bez udziału ławy przysięgłych. Konstytucja stanowi również o utworzeniu sądów szczególnych, których zadaniem jest
zapewnianie efektywnego sprawowania wymiaru sprawiedliwości w sprawach, w których sądy powszechne nie byłyby odpowiednim organem.
Publiczność może być obecna na rozprawach odbywających się we wszystkich sądach z wyjątkiem rozpraw toczących się w salach oznaczonych napisem „
in camera”, który oznacza, że rozprawa odbywa się z wyłączeniem jawności.
Sądy orzekające w sprawach cywilnych zorganizowane są w następujący sposób:
Sąd Najwyższy

Wysoki Trybunał

(z siedzibą w Dublinie)
właściwy w sprawach odwoławczych

(z siedzibą w Dublinie)
nieograniczona właściwość w sprawach w pierwszej instancji; oraz
właściwy do rozpoznawania środków odwoławczych od orzeczeń sądów
okręgowych i niektórych pozostałych trybunałów

Sąd okręgowy

Sąd rejonowy

(z siedzibą w każdym z 26 miast okręgowych)
właściwy w pierwszej instancji do wysokości przedmiotu sporu 38 092,14 EUR
oraz właściwy do rozpoznawania środków odwoławczych od orzeczeń sądów
rejonowych i niektórych pozostałych trybunałów

(z siedzibą w 24 rejonach)
właściwy w pierwszej instancji do wysokości przedmiotu sporu
6 348,69 EUR
(w tym w postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń dla niektórych
roszczeń konsumenckich do wysokości 1 269,74 EUR)

Ostatnia aktualizacja: 08/12/2020
Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej.
Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja
Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi.
Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się
w informacji prawnej.

