Poljska

Specializirana sodišča - Poljska
Ta stran vam ponuja informacije o organizaciji specializiranih sodišč na Poljskem.
Specializirana sodišča
Na Poljskem je nekaj specializiranih sodišč in tribunalov.
Vrhovno sodišče (Sąd Najwyższy)

Vrhovno sodišče je najvišji sodni organ. Izvaja pravni nadzor nad sodbami vseh ostalih sodišč in zagotavlja enotnost pri
interpretaciji zakonov in v sodni praksi.
Vrhovno sodišče ni splošno sodišče. Obravnava zadeve za razveljavitev in druge pritožbe zoper sodbe sodišč ter tudi sprejema
odločitve o razlagi zakonskih določb, ki so dvoumne ali katerih izvajanje povzroči neskladja pri sodnem odločanju. Razrešuje tudi
pravna vprašanja, ki so jih posredovala sodišča v povezavi s posameznimi zadevami.
Poljsko Vrhovno sodišče (Sąd Najwyższy) svoje odločitve, skupaj z obrazložitvami, objavlja na svoji spletni strani,
Vrhovno sodišče, ki je na voljo tudi v angleščini.

Poljsko

Ustavno sodišče (Trybunał Konstytucyjny)

V poljskem pravnem sistemu Ustavno sodišče (Trybunał Konstytucyjny) ne šteje za splošno sodišče.
Ustavno sodišče odloča o:
ustavnosti nacionalne zakonodaje in mednarodnih sporazumov,
skladnosti nacionalne zakonodaje z ratificiranimi mednarodnimi sporazumi, ki jih je treba ratificirati preden jih potrdi
parlament,
skladnosti pravnih predpisov, ki jih izdajo osrednji državni organi, ratificiranih mednarodnih sporazumov in pravnih aktov z
Ustavo,
ustavnosti ciljev ali dejavnosti političnih strank,
ustavnih pritožbah.
Vse odločitve Ustavnega sodišča so skupaj z obrazložitvijo objavljene na spletni strani
tudi v angleščini.

Ustavnega sodišča Poljske, ki je na voljo

Državni tribunal (Trybunał Stanu)

Državni tribunal (Trybunał Stanu) odloča v zadevah, v katerih so posamezniki, ki zasedajo (ali so zasedali) najvišje položaje v
državi, obtoženi kršitve Ustave ali drugih zakonodajnih aktov.
Več informacij lahko najdete na spletni strani

poljskega Državnega tribunala.

Upravna sodišča
Sistem upravnih sodišč vključuje Višje upravno sodišče (Naczelny Sąd Administracyjny) in območna upravna sodišča – eno na woj
vodstvo oziroma pokrajino (wojewódzkie sądy administracyjne).
Višje upravno sodišče:
odloča, ali so odločitve lokalnih vladnih organov ali ureditveni ukrepi pokrajinskih organov državne uprave (terenowe organy
administracji publicznej) v skladu z zakonodajo,

odloča o pritožbah zoper upravne odločitve; o odločitvah, izdanih v upravnih postopkih na podlagi pritožbe (ali zaključi take
postopke); in o odločitvah, na katere se je mogoče pritožiti glede na dejanski stan zadeve,
presoja nekatere odločitve občinskih organov ali združenj takih organov,
odgovarja na pravna vprašanja, ki jih v obravnavo predložijo pritožbeni organi lokalnih oblasti.
Vrhovno upravno sodišče je objavilo vse svoje odločitve skupaj z obrazložitvami, sprejete od 1. oktobra 2007 dalje. Starejše
odločitve se še dodajajo v bazo podatkov. Spletna stran Sodišča je dostopna samo v poljskem jeziku.
Vrhovno upravno sodišče (Naczelny Sąd Administracyjny) objavlja svoje odločitve skupaj z obrazložitvami na svoji spletni strani.
Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske
komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija
ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila
o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
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