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Instanțe judecătorești specializate
Polonia
Această secțiune vă oferă informații privind organizarea instanțelor specializate din Polonia.
Instanțe specializate
În Polonia există mai multe instanțe și tribunale specializate.
Curtea Supremă (Sąd Najwyższy)
Curtea Supremă este cea mai înaltă autoritate judiciară. Acesta exercită controlul judiciar asupra deciziilor tuturor instanțelor, asigurând consecvența
interpretării legislative și a practicii judiciare.
Curtea Supremă nu este o instanță de drept comun. Aceasta revizuiește cauzele de casare și alte căi de atac introduse împotriva hotărârilor judecătorești.
De asemenea, adoptă rezoluții menite să clarifice dispozițiile juridice care produc confuzii sau a căror aplicare generează discrepanțe în procesul de luare a
deciziilor judiciare. Totodată, adoptă rezoluții pentru soluționarea aspectelor juridice cu care este sesizată în cazuri specifice.
Curtea Supremă din Polonia (Sąd Najwyższy) publică deciziile sale, împreună cu motivările, pe site-ul său web, Curtea Supremă din Polonia, care este
disponibil și în limba engleză.
Tribunalul Constituțional (Trybunał Konstytucyjny)
În sistemul juridic din Polonia, Tribunalul Constituțional (Trybunał Konstytucyjny) nu este considerat o instanță de drept comun.
Tribunalul Constituțional se pronunță asupra:
constituționalității legislației naționale și a acordurilor internaționale
conformității legislației naționale cu acordurile internaționale ratificate, a căror ratificare este necesară înaintea de a fi aprobate de către parlament
constituționalității reglementărilor adoptate de către autoritățile centrale ale statului, a acordurilor internaționale ratificate și a actelor legislative
constituționalității obiectivelor sau activităților partidelor politice
plângerilor constituționale.
Toate deciziile sale sunt făcute publice, împreună cu motivările aferente, pe site-ul web al Curții Constituționale din Polonia, care este disponibil și în limba
engleză.
Tribunalul de Stat (Trybunał Stanu)
Tribunalul de Stat (Trybunał Stanu) se pronunță cu privire la cauze în care persoanele care ocupă (sau care au ocupat) cele mai înalte poziții în stat sunt
acuzate de încălcarea Constituției sau a altor acte legislative.
Puteți găsi mai multe informații pe site-ul web al Tribunalului de Stat din Polonia.
Instanțele Administrative
Sistemul instanțelor administrative include Înalta Curte Administrativă (Naczelny Sąd Administracyjny) și instanțele administrative regionale – una în fiecare
voievodat sau provincie (wojewódzkie sądy administracyjne).
Înalta Curte Administrativă:
pronunță hotărâri privind legalitatea/nelegalitatea hotărârilor autorităților administrației publice locale sau a actelor de reglementare ale autorităților interimare
ale administrației de stat (terenowe organy administracji publicznej)
pronunță hotărâri privind plângerile împotriva deciziilor administrative; privind deciziile pronunțate în procedurile administrative ca răspuns la plângeri (sau
încheie astfel de proceduri); și privind deciziile care pot fi atacate pe baza fondului cauzei
decide cu privire la anumite hotărâri ale autorităților municipale sau ale asociațiilor unor asemenea autorități
prezintă răspunsuri la aspectele juridice cu care este interpelată de către organele de apel de la nivelul administrației locale.
Curtea Supremă Administrativă publică toate deciziile sale, împreună cu motivările aferente, începând de la 1 octombrie 2007. Deciziile pronunțate anterior
încă sunt în curs de introducere în baza de date. Site-ul web al curții este numai în limba poloneză.
Curtea Supremă Administrativă (Naczelny Sąd Administracyjny) publică deciziile sale, împreună cu motivările aferente, pe site-ul său web.
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