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A tagállamok szakosított bíróságai
Lengyelország
Ez a rész a lengyelországi szakosított bíróságok szervezetéről ad tájékoztatást.
Szakosított bíróságok
Lengyelországban különböző szakosított bíróságok találhatóak.
Legfelsőbb Bíróság (Sąd Najwyższy)
A legfőbb igazságszolgáltatási szerv a Legfelsőbb Bíróság (Sąd Najwyższy). Az egyéb bíróságok határozatainak felülvizsgálata útján biztosítja a jogszabályértelmezés és a jogalkalmazás egységességét.
A Legfelsőbb Bíróság nem rendes bíróság. Elbírálja a semmisségi kérelmeket és a bírósági határozatok ellen benyújtott egyéb jogorvoslatokat, és a kétséget
ébresztő, illetve a bíróságok ítélkezési gyakorlatában eltérő jogalkalmazáshoz vezető jogi rendelkezések megvilágítására irányuló határozatokat hoz.
Emellett az egyes különleges ügyek kapcsán elé terjesztett jogi kérdéseket eldöntő határozatokat is hoz.
A lengyel Legfelsőbb Bíróság (Sąd Najwyższy) határozatait, indokolásukkal együtt a lengyel Legfelsőbb Bíróság angolul is olvasható internetes oldalán teszi
közzé.
Alkotmánybíróság (Trybunał Konstytucyjny)
A lengyel jogrendszerben az Alkotmánybíróság (Trybunał Konstytucyjny) nem tartozik a rendes bíróságok közé.
Az Alkotmánybíróság az alábbi kérdésekben hoz döntést:
a nemzeti jogszabályok és a nemzetközi szerződések alkotmányossága
a nemzeti jogszabályok azon nemzetközi szerződéseknek való megfelelése, amelyeket ratifikálásuk előtt a parlamentnek jóvá kell hagynia
a központi állami szervek által alkotott jogi rendelkezések, a ratifikált nemzetközi szerződések és a nemzeti törvények alkotmánynak való megfelelése
a politikai pártok céljainak és tevékenységének alkotmányossága
alkotmányossági panaszok.
Az Alkotmánybíróság határozatai, valamint azok indokolása angolul is olvasható Lengyelország Alkotmánybíróságának internetes oldalán.
Állambíróság (Trybunał Stanu)
Az Állambíróság (Trybunał Stanu) a legmagasabb állami funkciókat betöltő (vagy a múltban betöltött) személyek ellen az alkotmány vagy más jogszabály
megsértése miatt indított ügyekben ítélkezik.
Részletesebb információkat a lengyel Állambíróság internetes oldalán találhat.
Közigazgatási bíróságok
A közigazgatási bíróságok közé a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság (Naczelny Sąd Administracyjny) és a regionális közigazgatási bíróságok –
vajdaságonként vagy régiónként egy bíróság (wojewódzkie sądy administracyjne) – tartoznak.
A Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság
elbírálja a helyi önkormányzati szervek határozatainak, illetve a regionális közigazgatási hatóságok (terenowe organy administracji publicznej) által
meghozott jogi rendelkezéseknek a törvényességét,
elbírálja a közigazgatási határozatok ellen benyújtott panaszokat, a panasz alapján indult közigazgatási eljárásban meghozott határozatokat (vagy lezárja az
eljárást) és azon határozatokat, amelyek ellen az ügy érdeme alapján lehet fellebbezést benyújtani,
elbírálja az önkormányzati hatóságok vagy azok társaságai által meghozott egyes határozatokat,
megválaszolja a helyi önkormányzatok fellebbviteli szervei által hozzá intézett jogi kérdéseket.
A Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság 2007. október 1-je óta valamennyi határozatát indokolással együtt közzéteszi. A korábbi határozatok adatbázisba való
bevitele még folyamatban van. A bíróság internetes oldala kizárólag lengyelül olvasható.
A Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság (Naczelny Sąd Administracyjny) határozatait, indokolásukkal együtt, internetes oldalán teszi közzé.
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E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

