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Tipuri de profesii juridice
Polonia
Această pagină vă oferă o imagine de ansamblu asupra profesiilor juridice din Polonia. Procurori (prokuratorzy) Instanțe de drept comun Profesii juridice în
cadrul instanțelor Judecători (sędziowie) Judecători consultanți Judecători asociați (referendarze sądowi) Asistenți judecători (asystenci sędziego)
Funcționari judiciari (urzędnicy sądowi) Avocați pledanți/avocați (adwokaci) Avocați consultanți/consilieri juridici (radcowie prawni) Notari (notariusze)
Executori judecătorești (komornicy sądowi) Organizații care oferă servicii juridice gratuite
Procurori (prokuratorzy)
Organizare
Structura prezentată mai jos se referă la Ministerul Public și la alte organisme conexe care sunt reglementate de Legea din 9 octombrie 2009.
În cadrul Ministerului Public din Polonia își desfășoară activitatea:
procurorul general (Prokurator Generalny);
procurorii din unitățile organizatorice obișnuite și din cele militare (prokuratorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury i prokuratorzy wojskowi
) care sunt subordonați procurorului general;
procurorii din cadrul Institutului Memoriei Naționale (prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej) și din cadrul Comisiei pentru urmărirea în justiție a crimelor
împotriva națiunii poloneze (Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu).
Procurorul general ocupă funcția cea mai importantă în cadrul Ministerului Public. Acesta este numit de președintele Poloniei din rândul candidaților
recomandați de Consiliul Judiciar Național și de Consiliul Național al Procurorilor. Procurorul general prezintă prim-ministrului rapoarte anuale privind
activitatea desfășurată. Procurorii din cadrul unităților organizatorice obișnuite și cei din cadrul unităților militare sunt numiți de procurorul general dintr-o listă
de candidați prezentată de Consiliul Național al Procurorilor.
Unitățile organizatorice obișnuite ale Ministerului Public sunt structurate pe patru niveluri:
Parchetul General (Prokuratura Generalna);
Parchetele de pe lângă curțile de apel (prokuratura apelacyjna);
Parchetele de pe lângă instanțele provinciale (prokuratura okregowa);
Parchetele de pe lângă instanțele districtuale (prokuratura rejonowa).
Unitățile militare ale Ministerului Public sunt structurate pe trei niveluri:
Parchetul Militar General (Naczelna Prokuratura Wojskowa);
Parchetul Militar Provincial (Wojskowe Prokuratury Okręgowe);
Parchetul Militar la nivel de garnizoană (Wojskowe Prokuratury Garnizonowe).
Procurorii din cadrul Institutului Memoriei Naționale - Comisia pentru urmărirea în justiție a crimelor împotriva națiunii poloneze (Instytut Pamięci Narodowej -

Komisja ds. Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu) se împart în următoarele categorii:
procurori ai Comisiei principale pentru urmărirea în justiție a crimelor împotriva națiunii poloneze (Główna Komisja ds. Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu);
procurori ai departamentelor Comisiei principale pentru urmărirea în justiție a crimelor împotriva națiunii poloneze (Główna Komisja ds. Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu);
procurori ai Biroului de Control (Biuro lustracyjne);
procurori ai departamentelor Biroului de Control (Biuro lustracyjne).
Sistemul juridic din Polonia face distincția între procurorii publici, care sunt profesioniști numiți de către procurorul general, și procurorii privați, care sunt
implicați în calitate de părți în procedurile penale și care, în conformitate cu normele de procedură, pot să ofere asistență procurorilor publici în îndeplinirea
sarcinilor care le revin.
Există mai multe organisme autonome în cadrul sistemului juridic. Printre acestea se numără Consiliul Procurorilor (Rada Prokuratorów), din cadrul
Procuraturii Generale, adunări și consilii de apel la nivel regional. Cu toate acestea, natura acestor organisme este strict internă și organizațională; acestea
nu au site-uri internet și nici nu oferă servicii online.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați site-ul internet al Procuraturii Generale din Polonia.
Rolul și obligațiile procurorilor
Principalele obligații ale Ministerului Public sunt asigurarea respectării legislației și supravegherea acțiunilor de urmărire penală.
În special, procurorii au sarcina de:
a iniția, a conduce și a supraveghea procedurile penale în faza precontencioasă;
a exercita în instanță atribuțiile de procuror;
a iniția proceduri în materie penală și civilă, prezentând propunerile și participând la procedurile în instanță în materie civilă, în cauze de dreptul muncii și al
asigurărilor sociale, pentru a proteja statul de drept, interesul public și proprietatea publică sau drepturile cetățenilor;
a lua măsurile prevăzute de lege, pentru a corecta și a uniformiza aplicarea legii;
a efectua anchete privind aspecte legate de criminalitate, precum și de controlul infracțiunilor și de prevenirea acestora;
a colecta, a prelucra și a analiza date rezultate din anchete efectuate sau supravegheate;
a coopera cu guvernul pentru prevenirea infracțiunilor și a altor încălcări ale legii;
a coopera cu autoritățile internaționale și a participa la procedurile coordonate de aceste autorități în domeniul aplicării legii și al prevenirii infracțiunilor.
Drepturile și obligațiile procurorilor:
Procurorii au obligația de a acționa conform legii, respectând principiul imparțialității și al egalității de tratament pentru toți cetățenii. În pofida organizării
ierarhice a Ministerului Public, procurorii sunt independenți în îndeplinirea îndatoririlor care le revin. Un procuror nu poate nici să fie implicat politic, nici să
exercite o altă activitate și are obligația de a-și îmbunătăți în mod constant calificările.

Procurorii instrumentează în principal cauze penale, dar uneori intervin în cauze civile care vizează, în special, stabilirea paternității, decăderea din drepturi,
incapacitatea juridică și se implică în litigii administrative care, de obicei, au ca obiect dreptul de proprietate asupra unor bunuri imobile sau regimul
construcțiilor. În cadrul fiecărui Parchet regional își desfășoară activitatea un procuror specializat în domeniul cooperării internaționale în materie penală.
Instanțele de drept comun
Organizare
În Polonia, instanțele de drept comun sunt:
curțile de primă instanță (sądy rejonowe);
tribunalele districtuale (sądy okręgowe); și
curțile de apel (sądy apelacyjne).
Instanțele de drept comun exercită atribuțiile judiciare (în domeniile care nu sunt de competența instanțelor administrative, a instanțelor militare sau a Curții
Supreme) și sunt responsabile cu alte sarcini în materie de protecție juridică, care le sunt încredințate prin lege. Supravegherea activității judiciare a
instanțelor este exercitată de către Curtea Supremă în conformitate cu procedurile prevăzute de lege.
Competența curților de primă instanță acoperă una sau mai multe municipalități (în cazul în care acest lucru se justifică, o municipalitate poate număra mai
multe curți de primă instanță, de exemplu, în orașele mari).
Pentru curtea de primă instanță, tribunalul districtual reprezintă curtea de apel (și tribunalul de primă instanță în chestiuni specifice). Acesta are în subordine
cel puțin două curți de primă instanță (care formează „districtul”).
Curtea de apel este instanța de apel pentru tribunalul districtual, în cazul în care cauza a fost invocată în fața acestuia în primă instanță. Curtea de apel este
competentă pentru cel puțin două tribunale districtuale („de resort”).
Fiecare tribunal este prezidat de un președinte al tribunalului, numit pentru un mandat (cu durata de 4 ani în curțile de primă instanță și de 6 ani în tribunalele
districtuale și curțile de apel).
Personalul din instanțe
În Polonia, instanțele de drept comun exercită atribuții judiciare (în domeniile care nu sunt de competența instanțelor administrative, a instanțelor militare sau
a Curții Supreme) și sunt responsabile cu alte sarcini în materie de protecție juridică, care le sunt încredințate prin lege. Numai judecătorii au dreptul de a
exercita atribuții în domeniul justiției. Atribuțiile în domeniul protecției juridice diferite de cele judiciare sunt exercitate de judecătorii asociați și judecătorii
asociați confirmați (și de judecători, atunci când exercitarea de către judecătorii asociați nu este posibilă).
Judecători (sędziowie)
Sistemul juridic din Polonia face distincția între judecătorii profesioniști și judecătorii consultanți.
Judecătorii îndeplinesc atribuții judiciare. Aceștia sunt numiți de Președintele Republicii la propunerea Consiliului Judiciar Național ( Krajowa Rada
Sądownictwa), pentru o perioadă nedeterminată.
Judecătorii sunt independenți în exercitarea atribuțiilor și se supun exclusiv Constituției și legii.
Independența instanțelor și a judecătorilor este asigurată de Consiliul Judiciar Național, un organism constituțional.
Imunitatea judecătorilor și inamovibilitatea acestora sunt consacrate în Constituție ca garanție a independenței lor.
În caz de abatere, judecătorii profesioniști fac obiectul procedurii disciplinare. În cazul problemelor disciplinare privind judecătorii, instanțele competente sunt
curțile de apel, în primul grad de jurisdicție, și Curtea Supremă, în al doilea grad de jurisdicție.
Judecătorii consultanți
Participarea unor judecători consultanți la exercitarea puterii judiciare derivă din Constituția Republicii Polone. Atunci când emit decizii, judecătorii consultanți
sunt independenți și, similar judecătorilor profesioniști, se subordonează doar Constituției și legii. Pentru soluționarea cauzelor, judecătorii consultanți
beneficiază de aceleași drepturi ca judecătorii profesioniști. Totuși, spre deosebire de aceștia din urmă, judecătorii consultanți nu pot prezida un complet sau
o ședință de judecată și nici nu pot (în principiu) să exercite activități în afara proceselor.
Principiul - aplicabil în procedurile civile și penale deopotrivă - este că cauzele sunt soluționate de către un singur judecător, deci fără implicarea judecătorilor
consultanți. Cu toate acestea, cele două legi de procedură definesc categorii de cauze care, având în vedere importanța lor socială, sunt judecate cu
implicarea unor judecători consultanți.
Judecătorii consultanți sunt aleși de consiliile municipale aflate în competența teritorială a instanțelor relevante și sunt numiți pentru un mandat de patru ani.
Judecători asociați (referendarze sądowi)
Judecătorii asociați sunt angajați în curțile de primă instanță și în tribunalele districtuale pentru a îndeplini sarcini judiciare încredințate instanțelor prin lege.
Raportul de muncă cu judecătorii asociați se formează pe baza numirii acestora, de la data prevăzută în actul de numire. Președintele curții de apel numește
judecătorii asociați și stabilește raportul de muncă cu aceștia.
În cadrul procedurilor civile, judecătorul asociat deține competențele unui judecător în cadrul atribuțiilor conferite, cu excepția cazului în care legea prevede
altfel. Cu toate acestea, în cadrul procedurilor penale referitoare la o infracțiune sau la o abatere de natură fiscală, acestuia îi revine sarcina de a formula
instrucțiuni și, acolo unde este stabilit prin lege, hotărâri și ordonanțe.
Judecătorul asociat este, prin urmare, un funcționar judiciar cu capacitatea de a își exercita atribuțiile în domeniul protecției juridice care, acționând în limita
competențelor sale, exercită funcția de judecător. În limitele atribuțiilor care le revin, judecătorii asociați sunt independenți în ceea ce privește conținutul
hotărârilor și al ordonanțelor prevăzute de lege. Această independență implică separarea organizațională și funcțională între activitatea lor de jurisprudență și
cea a altor organe, pentru a asigura autonomia acestora în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege.
Fișă informativă privind profesia de judecător asociat
(374 Kb)
Asistenți judecători (asystenci sędziego)
Asistenții judecători exercită în cadrul tribunalului atribuții vizând pregătirea cauzelor judiciare și asigurarea unei funcționări interne corespunzătoare a
tribunalului (legate de puterea judecătorească și de alte atribuții în materie de protecție juridică). Selecția candidaților se face prin concurs.
Fișă informativă privind profesia de asistent judecător
(374 Kb)
Funcționari judiciari (urzędnicy sądowi)
Funcționari judiciari sunt angajați în toate instanțele de drept comun și au sarcini asociate funcționării instanțelor care nu sunt rezervate altor grupuri
ocupaționale: să întocmească procesul-verbal în cursul audierilor, să administreze judecătorii și să asigure secretariatul instanței, de exemplu. Drepturile și
obligațiile acestora, precum și condițiile de recrutare, sunt definite în Legea privind personalul instanțelor și al Ministerului Public. Selecția candidaților se
face prin concurs.
Fișă informativă privind funcționarii judiciari
Organizarea profesiei juridice
Avocați pledanți/avocați (adwokaci)

(379 Kb)

Avocații din Polonia oferă servicii juridice legate de protecția drepturilor și libertăților cetățenești. Avocații oferă asistență juridică și pregătesc avize juridice.
De asemenea, avocații garantează reprezentarea părților în cauze în materie de drept penal, de drept civil, de dreptul familiei și care implică minori, de
dreptul muncii și al asigurărilor sociale, precum și în procedurile care au loc în fața Curții Supreme Administrative.
Este important de remarcat faptul că, în Polonia, nu există specializări profesionale oficiale; fiecare avocat își poate alege propriul domeniu de activitate. Cu
toate acestea, deoarece legislația din Polonia garantează numirea unui avocat de către stat pentru părțile defavorizate din punct de vedere material, avocații
trebuie să aibă capacitatea de a oferi servicii juridice în diferite tipuri de cauze.
Există 24 de Consilii Regionale ale Avocaților (okręgowe rady adwokackie) și un Consiliu General al Avocaților (Naczelna Rada Adwokacka) care își
desfășoară activitatea la nivel național. Aceste organisme juridice autonome sunt responsabile de reprezentarea și protejarea drepturilor profesionale ale
avocaților, de îmbunătățirea competențelor profesionale ale avocaților, de elaborarea și diseminarea normelor de conduită profesională, precum și de
asigurarea faptului că acestea sunt respectate.
Baze de date juridice
Puteți găsi mai multe informații pe site-ul internet al Consiliului General al Avocaților.
Avocați consultanți/consilieri juridici (radcowie prawni)
Avocații consultanți oferă servicii juridice întreprinderilor, organizațiilor, entităților de alt tip și persoanelor fizice. Aceștia oferă asistență juridică și elaborează
opinii juridice. Spre deosebire de avocați, aceștia pot fi angajați de către terți. Începând cu 1 iulie 2015, drepturile procedurale ale avocaților și ale avocaților
consultanți au fost aliniate - avocații consultanți pot reprezenta clienții în cadrul procedurilor penale, în măsura în care nu sunt angajați de terți. De
asemenea, aceștia pot interveni în cazuri de infracțiuni și pentru a asigura apărarea în cadrul procedurilor disciplinare.
Profesia avocaților consultanți este organizată în 19 camere districtuale (okręgowe izby radców prawnych) și o cameră națională, Camera Națională a
Avocaților Consultanți (Krajowa Izba Radców Prawnych). Acestea sunt organizații profesionale însărcinate cu reprezentarea și protejarea drepturilor
profesionale ale avocaților consultanți, îmbunătățirea abilităților profesionale a acestora și formarea stagiarilor, precum și cu stabilirea și promovarea
normelor de conduită profesională și asigurarea respectării acestora.
Baze de date juridice
Pentru informații suplimentare, consultați site-ul internet al Camerei Naționale a Avocaților Consultanți.
Notari (notariusze)
Organizare
Ministrul justiției numește notarii și desemnează sediul acestora, la cererea persoanelor interesate, după consultarea Consiliului Camerei Regionale în
cauză. De asemenea, ministrul justiției are competența de a îi demite.
Ministrul justiției administrează registrul notarilor și stabilește tarifele maxime aplicate serviciilor notariale.
Profesia de notar este organizată în 11 camere notariale (izby notarialne) și un Consiliul Național al Notarilor (Krajowa Rada Notarialna).
Rol și atribuții
Notarul întocmesc acte pe care părțile trebuie sau doresc să le transpună în formă notarială (de exemplu, în cazul transferului de bunuri imobiliare).
Profesia de notar se bazează pe încrederea cetățenilor. În calitate de persoane care se bucură de această încredere și care acționează în numele statului,
notarii au obligația de a garanta siguranța tranzacțiilor imobiliare.
Notarii îndeplinesc următoarele sarcini notariale: întocmesc acte notariale, acte de recunoaștere și acte de certificare, depun declarații, redactează proceseverbale, reclamă executarea cambiilor și plata cecurilor, păstrează sume de bani, titluri de valoare, acte, date pe suport electronic, pregătesc înscrisuri, copii
și extrase ale documente la cererea părților, elaborează proiecte de acte, declarații provizorii și alte documente, precum și alte tipuri de acte pe baza unor
instrucțiuni specifice.
Actele notariale întocmite de notari în temeiul legii au caracter de documente oficiale.
Notarii își exercită funcțiile în birouri individuale. Notarul nu poate administra mai multe birouri, însă mai mulți notari își pot desfășura activitatea în același
birou, în cadrul unor societății civile sau în parteneriat. Cu toate acestea, în acest caz, fiecare notar își desfășoară activitățile notariale în nume propriu și își
asumă responsabilitatea pentru activitățile sale.
Baze de date juridice
Pentru informații suplimentare, consultați site-ul internet al Consiliului Național al Notarilor (disponibil numai în limba poloneză).
Alte profesii juridice
Sistemul juridic polonez prevede următoarele profesii juridice: executori judecătorești (komornicy sądowi).
Executori judecătorești (komornicy sądowi)
În sistemul juridic polonez, executorii judecătorești sunt încadrați ca personal auxiliar al puterii judecătorești. De asemenea, aceștia au statutul de funcționari
publici, deoarece numai acesta poate să justifice în mod adecvat activitățile pe care le prestează, care se referă, într-o mare măsură, la drepturile și libertățile
cetățenilor. Printre aceste activități, este important să se menționeze în special utilizarea măsurilor coercitive necesare pentru executarea hotărârilor
judecătorești și asigurarea dreptului la un judecător, drept consacrat prin Constituție.
Competențele executorilor judecătorești includ, de asemenea, măsurile de executare în cauzele civile.
Ministrul justiției numește executorii judecătorești, selectați din rândul candidaților care trebuie să îndeplinească, în special, cerințele prevăzute în Legea
privind executorii judecătorești și executarea silită, inclusiv studii superioare de drept, obligația de a fi efectuat un stagiu, de a fi promovat un examen și de a
avea cel puțin 2 ani de vechime într-un post de executor judecătoresc asociat.
Executorii judecătorești acționează sub controlul ministrului justiției, fiind sprijiniți de președinții instanțelor de care aparțin și de asociațiile profesionale ale
executorilor judecătorești, Consiliul național al executorilor judecătorești (Krajową Radą Komorniczą) și consiliile camerelor executorilor judecătorești.
Consultați, de asemenea, site-ul internet al Ministerului Justiției și al Consiliului național al executorilor judecătorești.
Organizații care oferă servicii juridice gratuite
Numeroase organizații oferă astfel de servicii în Polonia, în special:
„Linia albastră” a Ministerului Muncii și Politicilor Publice, care are ca obiectiv combaterea violenței domestice. Pentru mai multe informații, consultați site-ul
internet al Liniei albastre. De asemenea, puteți contacta „Linia albastră” la următorul număr de telefon: +48 22 668 70 00;
„clinicile juridice” (Kliniki Prawa), care oferă consiliere juridică gratuită. Acest serviciu este furnizat de studenții care colaborează cu organizațiile din cadrul
facultăților de drept ale tuturor universităților importante din Polonia.
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