1. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O SĄDOWNICTWIE
Co to jest sąd?
Niezawisły organ państwowy, którego celem i zadaniem jest sprawowanie wymiaru
sprawiedliwości (czyli rozstrzyganie sporów i konfliktów prawnych).
Wymiar sprawiedliwości w Polsce sprawują następujące sądy:
• sądy powszechne;
• sądy administracyjne;
• Sąd NajwyŜszy;
• sądy wojskowe (art. 175 Konstytucji).
Co to są sądy powszechne i czym się zajmują?
Sądami powszechnymi są sądy, które sprawują wymiar sprawiedliwości w sprawach
nienaleŜących do właściwości sądów administracyjnych, wojskowych
oraz Sądu NajwyŜszego (art. 177 Konstytucji).
Jakie są rodzaje sądów powszechnych?
Wśród sądów powszechnych wyróŜniamy: sądy rejonowe, sądy okręgowe i sądy apelacyjne.
Sąd rejonowy jest powołany do rozpoznawania większości spraw, z wyjątkiem
zastrzeŜonych dla pozostałych sądów. Tego rodzaju sąd prowadzi największą liczbę
postępowań. Co do zasady właściwość sądu rejonowego – a więc jego kompetencja do
orzekania w sprawie, rozciąga się na obszar jednej lub kilku gmin. Sąd rejonowy jest co do
zasady sądem pierwszej instancji.
Sąd okręgowy to sąd, dla którego zastrzeŜone zostało orzekanie w sprawach powaŜniejszych,
wymagających dla prawidłowego ich rozpatrzenia większego doświadczenia sędziów. Jego
właściwość obejmuje obszar działania kilku sądów rejonowych. Sąd okręgowy moŜe być
sądem zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji.
(Sąd Okręgowy w Opolu)
Sąd apelacyjny to co do zasady sąd drugiej instancji. Jego właściwość obejmuje obszar
działania minimum dwóch sądów okręgowych, a zasiadanie w nim zastrzeŜone jest dla
sędziów o szczególnie wysokim stopniu wiedzy i duŜym doświadczeniu w zakresie orzekania
(Sąd Apelacyjny we Wrocławiu).
Co to jest Sąd NajwyŜszy?
Sąd NajwyŜszy zajmuje szczytowe miejsce w strukturze polskiego sądownictwa, zasiadać w
nim mogą jedynie sędziowie o największym stopniu doświadczenia oraz najwyŜszym
poziomie wiedzy prawnej. Głównym zadaniem SN jest:
• rozpoznawanie kasacji i środków odwoławczych – przykładowo:
w postępowaniu karnym – kasacji od prawomocnego orzeczenia sądu drugiej instancji, która
kończy dane postępowanie oraz w postępowaniu cywilnym – skargi kasacyjnej od
prawomocnego wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu lub umorzenia
postępowania kończących dane postępowanie.

