Poľsko

Justičné systémy v členských štátoch - Poľsko
V tejto časti získate prehľad o systéme súdov v Poľsku.
Organizácia súdnictva – justičné systémy
Kapitola VIII poľskej ústavy je venovaná súdom a tribunálom a obsahuje zoznam orgánov poverených správou súdnictva v Poľsku,
ktorými sú:
Najvyšší súd (Sąd Najwyższy)
všeobecné súdy (sądy powszechne)
správne súdy (sądy administracyjne)
vojenské súdy (sądy wojskowe).
Správa súdov

Druhy súdov – krátky opis
Systém všeobecných súdov tvoria odvolacie súdy (sądy apelacyjne), krajské súdy (sądy okręgowe) a okresné súdy (sądy
rejonowe). Tieto súdy okrem iného rozhodujú vo veciach, ktoré sa týkajú trestného práva, občianskeho práva, rodinného práva a
práva upravujúceho záležitosti maloletých, obchodného práva, pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia – s výnimkou
vecí zverených iným špecializovaným súdom (napr. vojenským). Všeobecné súdy vedú aj register pozemkov, register hypoték ako
aj register záložných práv, štátny súdny register a štátny register trestov.
Systém správnych súdov zahŕňa Najvyšší správny súd (Naczelny Sąd Administracyjny) a regionálne správne súdy – jeden pre
každé vojvodstvo alebo región (wojewódzkie sądy administracyjne).
Najvyšší súd (Sąd Najwyższy) je najvyšším súdnym orgánom v Poľsku. Vykonáva súdny dohľad nad rozhodnutiami všetkých
ostatných súdov, zabezpečuje konzistentnosť výkladu zákonov a súdnej praxe. Najvyšší súd nie je všeobecným súdom.
V poľskom právnom systéme sa Ústavný tribunál (Trybunał Konstytucyjny) nepovažuje za všeobecný súd. Ústavný tribunál
rozhoduje:
o ústavnosti vnútroštátnych právnych predpisov a medzinárodných zmlúv,
o súlade vnútroštátnych právnych predpisov s medzinárodnými zmluvami, ktorých ratifikácia sa vyžaduje pred ich
schválením parlamentom,
o súlade právnych predpisov ústredných štátnych orgánov, ratifikovaných medzinárodných zmlúv a iných právnych aktov s
ústavou,
o ústavnosti cieľov alebo činností politických strán,
o ústavných sťažnostiach.
Štátny tribunál (Trybunał Stanu) rozhoduje vo veciach, keď sú osoby, ktoré zastávajú (alebo zastávali) najvyššie štátne funkcie,
obvinené z porušenia ústavy alebo iných právnych predpisov.
Hierarchia súdov

Okresné súdy (sądy rejonowe) – vo všeobecnosti súdy prvého stupňa,
Krajské súdy (sądy okręgowe) – odvolacie súdy alebo v niektorých prípadoch aj súdy prvého stupňa,
Odvolacie súdy (sądy apelacyjne) – odvolacie súdy,
Najvyšší súd – najvyšší súdny orgán.

Právne databázy
Internetové adresy stránok, na ktorých môžete nájsť informácie o všetkých všeobecných súdoch, ich webových stránkach, ako aj
ich kontaktné údaje (adresy, telefónne čísla, e-maily atď.), nájdete na webovej stránke poľského ministerstva spravodlivosti
(informácie o súdoch).
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto
textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná
príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje
obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto
stránku nájdete v právnom oznámení.
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