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Sisteme judiciare în statele membre - Austria  
 

Organizarea justiției – sisteme judiciare 

Pe lângă puterea legislativă și cea executivă, puterea judecătorească este considerată cel de-al treilea pilon într-un stat 
de drept. Constituția Federală atribuie putere judecătorească exclusiv nivelului federal. De aceea, provinciile federale 
nu au dreptul să instituie instanțe. La toate nivelurile, sistemul judiciar este separat de sistemul administrativ.  

Sistemul judiciar al Austriei este format din instanțe de drept comun, parchete, penitenciare (atât instituții pentru 
executarea pedepsei, cât și penitenciare pentru instanțe) și unități pentru sistemul de probațiune:  

1. Instanțele sunt instituții de stat care judecă litigii de drept civil și cauze de drept penal în cadrul unei proceduri formale. 
Acestea sunt instituite prin lege și sunt conduse de judecători independenți și imparțiali, care nu pot fi îndepărtați din funcție 
sau transferați și care nu își pot desfășura activitatea decât în sistemul judiciar.  

2. Parchetele sunt organisme speciale, separate de instanțe. În special, acestea apără interesul public în cadrul justiției penale 
prin conducerea procedurilor preliminare, a acuzării și prin reprezentarea acuzării în instanță în cadrul procedurilor penale. 

3. Penitenciarele răspund de executarea pedepselor.  
4. Unitățile sistemului de probațiune fac de asemenea parte din sistemul judiciar. Acestea au în grijă persoane care ispășesc 

pedepse condiționate și persoane puse în libertate sub supraveghere. Aceste responsabilități au fost transferate în cea mai 
mare parte unor asociații private, care se află totuși sub supravegherea Ministerului Federal al Justiției. 

Ministrul Federal al Justiției se află în fruntea administrației judiciare. Ministerul Federal al Justiției constituie unul dintre 
organismele administrative supreme ale statului federal și este membru în Guvernul federal. Ministerul Federal al 
Justiției este însărcinat cu gestionarea politică, coordonarea și controlul suprem al acestui departament al guvernului și 
al tuturor serviciilor conexe.  

Tipuri de instanțe – scurtă descriere 

Instanțele de drept comun sunt organizate pe 4 niveluri. În prezent (septembrie 2009), următoarele instanțe sunt 
competente să judece acțiunile introduse în justiție: 

 141 instanțe teritoriale,  

 20 instanțe regionale,  

 4 curți de apel și  

 Curtea Supremă.  

Următoarele parchete apără interesele publice: 

 17 parchete,  

 4 birouri ale procurorilor șefi și  

 Parchetul general.  

În sfârșit, 28 de penitenciare sunt însărcinate cu executarea sentințelor date de instanțe.  

Ierarhizarea instanțelor 

 Instanțe teritoriale,  

 Instanțe regionale,  

 Curți de apel, 

 Curtea Supremă.  

Baze de date juridice 
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Site-ul internet al Ministerului Justiției din Austria oferă informații generale cu privire la sistemul judiciar din Austria.  

Este gratuit accesul la baza de date juridice? 

Da, accesul la site-ul internet al Ministerului Justiției din Austria este gratuit. 

 
 
 
 
 

Sisteme judiciare în statele membre - Belgia 

Organizarea justiției – sistemul judiciar  

Sistemul judiciar belgian este un sistem de tradiție civilistă, care cuprinde un ansamblu de norme codificate, aplicate și 

interpretate de judecători.  

În Belgia, organizarea instanțelor judecătorești este stabilită exclusiv la nivel federal.  

Puterea judecătorească are misiunea de a judeca, aplicând dreptul prin: pronunțarea de hotărâri în litigii civile și aplicarea 

dreptului penal persoanelor care au săvârșit o infracțiune. Există două tipuri de magistrați: judecătorii și consilierii din 

cadrul instanțelor și procurorii din cadrul Ministerului Public sau Parchetului.  

Tipuri de instanțe 

Belgia este alcătuită din cinci mari zone judiciare, reprezentând circumscripțiile teritoriale ale celor cinci Curți de 

Apel: Bruxelles, Liège, Mons, Gand și Anvers.  

Aceste circumscripții teritoriale sunt împărțite în 27 de arondismente judiciare, care dețin fiecare un tribunal de primă 

instanță.  

În plus, în arondismentele judiciare există 21 de tribunale de dreptul muncii și 23 de tribunale comerciale.  

Arondismentele sunt împărțite la rândul lor în 187 de cantoane judiciare care dispun fiecare de o judecătorie de pace.  

Fiecare dintre cele zece provincii, precum și arondismentul administrativ al regiunii capitalei Bruxelles, dispune de o curte 

cu jurați. Curtea cu jurați nu este o instanță permanentă, ci se întrunește doar atunci când există acuzați care trebuie să 

compară în fața acesteia. 

Tipul de instanță care judecă o anumită cauză este stabilit în funcție de natura și gravitatea infracțiunii, de natura 

litigiului, precum și de valoarea sumelor implicate.  

În unele cazuri, natura litigiului este cea care determină instanța competentă pentru judecarea cauzei. Astfel, judecătorul 

de pace soluționează litigiile privind neînțelegerile între vecini, iar tribunalul de primă instanță este competent în materie 

de divorț. În alte cazuri, criteriul hotărâtor este calitatea părților. În principiu, litigiile între societăți comerciale sunt judecate 

în cea mai mare parte de tribunalul comercial.  

După identificarea tipului de instanță competentă, trebuie stabilit locul în care va fi judecată cauza.  

În materie civilă, acțiunea poate fi introdusă în fața instanței de la domiciliul pârâtului sau în fața instanței din localitatea 

în care a fost contractată sau trebuia executată obligația.  

În materie penală, sunt competente următoarele instanțe: tribunalul din localitatea în care a fost săvârșită infracțiunea, 

tribunalul din localitatea de domiciliu a suspectului și tribunalul din localitatea în care se găsește acesta. În cazul unei 

persoane juridice, este vorba despre tribunalul din localitățile în care se află sediul principal și punctul de lucru al acesteia. 

http://www.justiz.gv.at/
http://www.justiz.gv.at/
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Ierarhia instanțelor judecătorești: 

Structura instanțelor este următoarea: 

4 CURTEA DE CASAȚIE 

3 Curți de Apel Curți de dreptul muncii Curți cu jurați 

2 Tribunale de primă 

instanță 

Tribunale de dreptul muncii Tribunale comerciale 

1 Judecători de pace Tribunale de poliție (Tribunaux de police) 

 

Jurisprudența civilă cuprinde în principal litigii private între persoane fizice sau juridice.  

Obiectivul justiției penale este de a pedepsi autorii faptelor pentru care legea prevede sancțiuni (pedeapsa cu 

închisoarea, pedeapsa cu munca în folosul comunității, amendă …).  

Se întâmplă ca una dintre părți să nu fie de acord cu hotărârea pronunțată de judecător. Atât condamnatul, partea civilă, 

acuzarea și apărarea, cât și procurorul pot solicita rejudecarea cauzei. Cu excepția unui număr limitat de cauze, calea de 

atac este un drept de care pot beneficia toate părțile vizate. Calea de atac este judecată întotdeauna de către o instanță 

superioară celei care a pronunțat hotărârea în prima instanță. 

Tabelul de mai jos trece în revistă instanțele judecătorești care judecă căile de atac, în funcție de instanța care a 

pronunțat hotărârea atacată:  

Hotărâre Cale de atac 

Judecătoria de pace - cauze civile Tribunalul de primă instanță (secția civilă) 

 - cauze comerciale Tribunalul comercial 

Tribunalul de poliție - cauze penale Tribunalul de primă instanță (Tribunalul corecțional) 

 - cauze civile Tribunalul de primă instanță (Tribunalul civil) 

Tribunalul de dreptul muncii Curtea de dreptul muncii 

Tribunalul de primă instanță  Curtea de Apel  

Tribunalul comercial Curtea de Apel 

 

În calea de atac, judecătorii (din cadrul unui tribunal) sau consilierii (din cadrul unei curți) deliberează pentru a doua și 

ultima oară asupra fondului cauzei și pronunță o hotărâre în ultimă instanță. Totuși, părțile au încă posibilitatea de a ataca 

hotărârea la Curtea de Casație. În acest caz, Ministerul Public este reprezentat de procurorul regelui (de pe lângă un 

tribunal) sau de către procurorul general (de pe lângă o curte de apel sau o curte de dreptul muncii). Deciziile pronunțate 

de tribunale se numesc hotărâri judecătorești. Deciziile curților de apel și ale Curții de Casație sunt hotărâri cu forță 

superioară („arrêts”). 

Pe lângă curțile și tribunalele menționate anterior, mai există încă două instanțe în Belgia. Acestea exercită o misiune de 

control: Consiliul de Stat și Curtea Constituțională. Consiliul de Stat este o înaltă instanță administrativă care 

monitorizează administrația publică și care intervine în momentul în care cetățenii consideră că aceasta nu a respectat 

legea. Rolul Curții Constituționale este de a asigura că legile, decretele și ordonanțele sunt în conformitate cu Constituția 

și de a supraveghea repartizarea echilibrată a competențelor între puterile publice din Belgia.  

Baze de date juridice 

Portalul puterii judecătorești din Belgia oferă acces, între altele, la jurisprudență, la legislația Belgiei și la Monitorul 

Oficial al Belgiei. 

Este gratuit accesul la aceste baze de date?  

http://www.juridat.be/
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Da, accesul la această bază de date este gratuit.  

 

 

 

 

Sisteme judiciare în statele membre - Bulgaria 

Organizarea administrării justiţiei – sistemul judiciar 

Bulgaria a creat un sistem de administrare a justiţiei bazat pe trei instanţe. Instanţele sunt autorităţi de stat care 
administrează justiţia în cauzele civile, penale şi administrative. 

În Bulgaria, există următoarele instanţe: 

 regionale – 113 

 districtuale – 28 

 administrative – 28 

 de apel – 5 

 militare – 2 

 Curtea Militară de Apel – 1 

 Curtea Supremă de Casaţie – 1 

 Curtea Supremă Administrativă – 1 

Administrarea instanţelor 

Organizarea şi activitatea instanţelor bulgare sunt prevăzute în Legea privind sistemul judiciar care stabileşte structura şi 
principiile de funcţionare ale organismelor judiciare, interacţiunile dintre ele, precum şi interacţiunile dintre organismele 
judiciare şi organismele legislative şi executive. 

Legea privind sistemul judiciar, promulgată în Gazeta de Stat nr. 64/2007, prevede că Consiliul Judiciar Suprem este un 
organism permanent care reprezintă sistemul judiciar şi asigură independenţa acestuia. Aceasta stabileşte compoziţia 
sistemului judiciar şi organizarea activităţii sale şi gestionează activitatea acestuia fără a afecta independenţa 
organismelor sale. 

Consiliul Judiciar Suprem stabileşte numărul de circumscripţii judiciare şi de posturi în instanţele regionale, districtuale, 
administrative şi de apel pe baza unei propuneri din partea Ministrului Justiţiei şi – în ceea ce priveşte instanţele militare – 
în coordonare cu Ministerul Apărării. 

Circumscripţiile instanţelor regionale, districtuale, administrative, militare şi de apel nu coincid în mod necesar cu 
diviziunile administrative ale teritoriului statului. 

Tipuri de instanţe - scurtă descriere 

Instanţă regională (IR) - Judecata în primă instanţă are loc, în principiu, la instanţa regională. Aceasta examinează 

cauze civile, penale şi administrative/penale. Printre acestea se numără cauzele privind dreptul familiei şi dreptul muncii, 
pretenţiile în materie de întreţinere şi adopţie, acţiunile privind litigiile comerciale şi cauzele civile al căror obiect are o 
valoare mai mică de 50 000 BGN (< 25 000 EUR), precum şi partajul de bunuri imobile corporale. 

Instanţele districtuale (ID) 

În primă instanţă, instanţa districtuală examinează: 

 cauze civile - acţiuni pentru stabilirea sau contestarea paternităţii, pentru revocarea adopţiilor, orice acţiune de interdicţie, precum şi 
acţiunile din cauze civile al căror obiect are o valoare de peste 50 000 BGN (> 25 000 EUR). 

 cauze penale - cauze privind infracţiunile îndreptate împotriva statului, omoruri, tâlhării calificate, posesia şi distribuţia de droguri, 
răpiri şi privări ilegale de libertate, infracţiuni împotriva regimului vamal, infracţiuni împotriva sistemelor financiar, de  impozite şi de 
asigurări, infracţiuni de serviciu, luare şi dare de mită, infracţiuni împotriva sistemului de transport soldate cu victime etc.. 

 cauze comerciale şi privind societăţile - persoanele juridice non-profit sunt înregistrate la instanţa districtuală care examinează şi 
plângerile referitoare la refuzurile Agenţiei de înregistrare în temeiul Legii privind registrul comerţului. instanţa districtuală 
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examinează, de asemenea, litigiile comerciale al căror obiect are o valoare de peste 25 000 BGN, procedurile de faliment, precum şi 
procedurile referitoare la plângerile împotriva acţiunilor executorilor judecătoreşti. 

 cauze administrative - în temeiul dispoziţiilor tranzitorii şi finale ale Codului de procedură administrativă, cauzele administrative 
introduse până la 1.3.2007 sunt examinate de instanţele districtuale. 

Atunci când acţionează în calitate de instanţă intermediară de apel, ID examinează cauze civile şi penale, astfel cum 

prevede legea. 

Instanţe administrative 

Instanţele administrative sunt competente în toate cauzele privind cererile referitoare la: 

 emiterea, modificarea, revocarea sau pronunţarea nulităţii unor acte administrative; 

 pronunţarea nulităţii sau a anulării tranzacţiilor în temeiul Codului de procedură administrativă; 

 căile de atac împotriva acţiunilor nejustificate şi omisiunilor administraţiei; 

 protecţia împotriva executării silite abuzive; 

 compensaţii pentru daunele rezultate din acte, acţiuni şi omisiuni neconforme legii de către autorităţile administrative şi de către 
funcţionari; 

 compensaţii pentru daune rezultate în urmă executării silite; 

 pronunţarea nulităţii, invalidarea sau revocarea hotărârilor emise de instanţele administrative; 

 stabilirea caracterului fals al actelor administrative în temeiul Codului de procedură administrativă. 

Oricine poate introduce o acţiune în justiţie pentru stabilirea existenţei sau inexistenţei unui drept administrativ sau raport 
juridic, în care persoana arată interes şi nu există o altă cale de atac. 

Cauzele sunt examinate de instanţa administrativă în circumscripţia căreia se află autoritatea care a emis actul 
administrativ contestat iar, în cazul în care sediul acesteia se află în străinătate, de către Tribunalul Administrativ 
Municipal Sofia. 

Actele administrative prin care sunt aplicate imediat politici externe, de apărare şi de securitate naţionale nu fac obiectul 
căilor de atac judiciare, cu excepţia cazului în care legea prevede altfel. 

Alte instanţe specializate 

În primă instanţă, tribunalele militare examinează cauzele penale privind infracţiunile comise în exerciţiul funcţiunii de 

către militari activi, generali, ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi din alte ministere şi agenţii, personalul civil în cadrul Ministerului 
Apărării, armatei bulgare, în cadrul structurilor subordonate Ministerului Apărării, în cadrul Agenţiei Naţionale pentru 
Securitate şi al Serviciului Naţional de Informaţii. Cauzele asupra cărora se pronunţă tribunalele militare sunt examinate 
de Curtea Militară de Apel ca instanţă intermediară de apel. Codul de procedură penală stabileşte competenţa instanţelor 
militare. Aceste instanţe au acelaşi statut ca şi instanţa districtuală. 

Curţile de Apel examinează cauzele privind apelurile şi reclamaţiile legate de acte ale instanţei districtuale care 

acţionează în primă instanţă în circumscripţia sa. 

Există o singură Curte Militară de Apel care examinează cauzele instituite prin apeluri şi reclamaţii împotriva actelor 

tribunalelor militare din întreaga ţară. 

Curtea Supremă de Casaţie (CSC) este instanţa judiciară supremă în cauzele civile şi penale. Competenţa sa acoperă 

întregul teritoriu al Republicii Bulgaria. Curtea este de asemenea însărcinată cu supravegherea judiciară supremă a 
punerii în aplicare egale a legilor în toate instanţele. Curtea Supremă de Casaţie are sediul la Sofia. 

Curtea Supremă Administrativă (CSA) efectuează supravegherea supremă a punerii în aplicare egale a legilor în 

justiţia administrativă. 

Curtea Supremă Administrativă se ocupă de plângerile şi reclamaţiile împotriva actelor Consiliului de Miniştri, primului 
ministru, viceprim-ministrului, miniştrilor, conducătorilor altor instituţii subordonate direct Consiliului de Miniştri, actelor 
Consiliului Judiciar Suprem, actelor Băncii Naţionale a Bulgariei, actelor guvernatorilor districtuali şi altor acte prevăzute 
de lege; Curtea se pronunţă cu privire la contestarea instrumentelor normative din legislaţia secundară; în calitate de 
instanţă de casaţie, aceasta examinează actele judiciare, se pronunţă în cauzele administrative şi examinează cererile de 
revocare a actelor judiciare în cauze administrative. 
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Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Bulgariei (CA de pe lângă CCIB) 

CA de pe lângă CCIB soluţionează litigii civile privind bunurile, precum şi litigiile care vizează eliminarea lacunelor din 
contracte sau adaptarea contractelor la circumstanţe noi, indiferent de faptul că una sau ambele părţi au reşedinţa sau 
domiciliul în Republica Bulgaria sau în străinătate. 

Curtea Constituţională a Republicii Bulgaria 

Curtea Constituţională bulgară este garantul ireversibilităţii proceselor democratice din Bulgaria a căror realizare este 
principalul obiectiv al Constituţiei. Această instanţă nu face parte din sistemul judiciar, ci este un organism independent a 
cărui autoritate derivă direct din Constituţie şi a cărei activitate este prevăzută într-o lege specială. Hotărârile curţii privind 
apărarea drepturilor omului şi a intereselor legale ale cetăţenilor, separarea puterilor, protecţia proprietăţii, libertatea de 
iniţiativă în afaceri, independenţa presei şi interzicerea cenzurii, conformitatea Convenţiei-cadru pentru protecţia 
minorităţilor naţionale cu Constituţia etc. au avut de un ecou public şi internaţional însemnat. 

Ierarhia instanţelor 

CĂI DE ATAC 

Primă instanţă Instanţă regională Instanţă districtuală 
(Tribunalul Municipal 
Sofia) 

Organisme 
administrative 

Organisme executive 

A doua instanţă – 
instanţă intermediară 
de apel 

Instanţă districtuală 
(Tribunalul Municipal 
Sofia) 

Curte de Apel Instanţă regională Instanţă districtuală 
(Tribunalul Municipal 
Sofia) 

A treia instanţă – recurs 
în casaţie 

Curtea Supremă de 
Casaţie 

Curtea Supremă de 
Casaţie 

Instanţă districtuală 
(Tribunalul Municipal 
Sofia) 

Curtea Supremă 
Administrativă 

Baze de date juridice 

Fiecare instanţă din Bulgaria are un site web care oferă informaţii privind structura şi activitatea instanţei, precum şi 
informaţii privind cauzele pendinte sau finalizate. 

Site-ul web al Consiliului Judiciar Suprem oferă o listă detaliată a instanţelor din Bulgaria, însoţită de adresele şi de site-
urile web ale acestora (numai în limba bulgară). 

Principalele site-uri web ale instanţelor sunt enumerate în continuare: 

 Tribunalul Regional Sofia (TRS) 

 Tribunalul Municipal Sofia (TMS) 

 Tribunalul Districtual Sofia (TDS) 

 Curtea de Apel Sofia (CAS) 

 Curtea Militară de Apel  

 Curtea Supremă Administrativă (CSA) 

 Curtea Supremă de Casaţie 

 Curtea Constituţională 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.constcourt.bg/
http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm
http://www.srs.justice.bg/
http://www.scc.bg/
http://sofiadc.court-bg.org/
http://sofiaac.court-bg.org/
http://vasbg.com/bg
http://www.sac.government.bg/
http://www.vks.bg/
http://www.constcourt.bg/
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Sisteme judiciare în statele membre - Cipru 

Organizarea justiţiei – Sisteme judiciare 

Organizarea instanţelor 

Cipru a fost colonie britanică până în anul 1960; sistemul de drept cipriot este bazat aproape integral pe sistemul de drept 
englez, iar legislaţia a fost adoptată în temeiul principiilor dreptului cutumiar („common law”) şi echităţii.  

Sistemul de drept aflat în vigoare de la proclamarea Republicii Cipru păstrează caracteristici din sistemul de drept englez. 
Instanţele Republicii Cipru aplică următoarele legi:  

 Constituţia Republicii Cipru (Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας) 

 Legile menţionate la articolul 188 din Constituţie 

 Principiile dreptului cutumiar („common law”) şi principiile echităţii 

 Legile adoptate de Camera Reprezentanţilor (Βουλή των Αντιπροσώπων). 

După aderarea Republicii Cipru la Uniunea Europeană în 2004, Constituţia Republicii Cipru a fost modificată astfel încât 
legislaţia europeană este cea care are întâietate.  

Tipuri de instanţe – scurtă descriere 

În Cipru există instanţe de două grade de jurisdicţie: Curtea Supremă (Ανώτατο Δικαστήριο) (judecă cauzele în a doua 
instanţă) şi diferitele instanţe de prim grad de jurisdicţie enumerate mai jos: 

 CURTEA SUPREMĂ (ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ) 

 INSTANŢE TERITORIALE (ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ) 

 INSTANŢE SUPERIOARE DE DREPT PENAL (ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΑ) 

 INSTANŢE DE DREPTUL FAMILIEI (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ) 

 INSTANŢA DE CONTROL LOCATIV (ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ) 

 INSTANŢA PENTRU LITIGIILE DE MUNCĂ (ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ) 

 INSTANŢA MILITARĂ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ) 

Baze de date juridice 

Nu există încă nicio bază de date juridice oficială. Există mai multe baze de date juridice private; unele oferă servicii 
abonaţilor, iar altele permit accesul gratuit.  

Acestea conţin informaţii privind hotărârile judecătoreşti şi legislaţia primară.  

Linkuri relevante 

Curtea Supremă a Republicii Cipru (Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου)  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.supremecourt.gov.cy/judicial/sc.nsf/DMLwebmaster_gr/DMLwebmaster_gr?OpenDocument
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Sisteme judiciare în statele membre - Danemarca 
 

Organizarea justiției – sisteme judiciare  

Sistemul instanțelor din Danemarca este format din: 

 Curtea Supremă 

 cele două Înalte Curți 

 Tribunalul maritim și comercial 

 Tribunalul cadastral 

 24 de curți districtuale 

 Instanțele Insulelor Feroe și Groenlandei 

 Comisia pentru aprobarea căilor de atac 

 Curtea specială de acuzare și revizuire 

 Consiliul danez pentru numiri în domeniul judiciar și 

 Administrația instanțelor daneze. 

Administrarea instanțelor 

Instanțele sunt administrate de Administrația instanțelor daneze, care a fost înființată ca o nouă instituție independentă 
la 1 iulie 1999. Acest organism asigură administrarea corespunzătoare și adecvată a fondurilor, personalului, clădirilor și 

tehnologiei informatice a instanțelor, precum și a Comisiei pentru aprobarea apelurilor. 

Administrația instanțelor daneze este condusă de un consiliu al guvernatorilor și de un director. Administrația 

instanțelor daneze se află în subordinea Ministerului Justiției, dar ministerul nu are competența de a da dispoziții și nu 
poate modifica hotărârile luate de Administrația instanțelor daneze. 

Consiliul guvernatorilor constituie organul executiv suprem și este responsabil în general de activitățile Administrației 
instanțelor daneze. Directorul – care este numit și poate fi destituit de consiliul guvernatorilor – este responsabil de 
administrația zilnică. Nu este obligatoriu ca directorul să fie licențiat în drept. 

Legea privind administrarea instanțelor daneze stabilește componența Consiliului guvernatorilor Administrației instanțelor 
daneze. Consiliul guvernatorilor are 11 membri, dintre care opt sunt reprezentanți ai instanței, unul este avocat și doi au 
cunoștințe sociale și administrative aprofundate.  

Baze de date juridice 

Pentru mai multe informații, a se consulta prezentarea generală și descrierea sistemului judiciar danez, actualizate în 
permanență. 

Linkuri relevante 

Agenția pentru afaceri civile 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.domstol.dk/om/otherlanguages/english/Pages/default.aspx
http://www.civilstyrelsen.dk/GlobalMenu/cst_english.aspx
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Sisteme judiciare în statele membre - Estonia 
 
 

Organizarea justiției – sisteme judiciare 

Constituția Estoniei prevede că justiția este administrată exclusiv de către instanțe, care își desfășoară activitățile în mod 
independent. Instanțele trebuie să administreze justiția în conformitate cu dispozițiile Constituției și ale altor legi. Conform 
Constituției, sistemul judiciar eston are competența exclusivă pentru înfăptuirea justiției. În îndeplinirea atribuțiilor lor, 
instanțele sunt independente față de puterea executivă și de cea legislativă. 

Nu există curte constituțională distinctă în sistemul judiciar eston. Atribuțiile instanței cu cel mai înalt grad de jurisdicție și 
cele ale curții constituționale sunt îndeplinite de Curtea Supremă. 

Totuși, administrarea instanțelor nu este complet independentă și separată de puterea executivă. Instanțele de prim și al 
doilea grad de jurisdicție sunt finanțate de la bugetul de stat, prin intermediul bugetului Ministerului Justiției. Ministerul 
Justiției și Consiliul pentru Administrarea Instanțelor administrează în comun instanțele de prim grad de jurisdicție și 
instanțele de apel. 

Administrarea instanțelor 

Consiliul pentru Administrarea Instanțelor este alcătuit din: 

 Președintele Curții Supreme (care este și Președintele Consiliului); 

 cinci judecători numiți pentru trei ani de toți judecătorii în complet (en banc); 

 doi membri ai Riigikogu (Parlamentul Estoniei);  

 un avocat numit de Consiliul Asociației Baroului;  

 Procurorul public șef sau un procuror public numit de acesta; 

 Cancelarul Justiției sau un reprezentant numit de acesta; 

 Ministrul Justiției sau un reprezentant numit de acesta participă la ședințele Consiliului și are dreptul de a lua cuvântul. Ministrul 
Justiției poate convoca ședințele, însă nu are drept de vot. 

Consiliul își dă aprobarea pentru: 

 stabilirea competenței teritoriale a instanțelor, a structurii instanțelor, a situării exacte a instanțelor și a tribunalelor, a numărului de 
judecători care își desfășoară activitatea în mod permanent în instanțe și tribunale și a numărului de judecători consultanți ; 

 învestirea în funcție și eliberarea anticipată din funcție a președinților de instanțe; 

 stabilirea normelor interne ale instanțelor;  

 stabilirea numărului de candidați pentru funcția judiciară;  

 stabilirea remunerației suplimentare pentru administratorii tribunalelor; 

 stabilirea procedurilor pentru redactarea și înaintarea datelor înregistrate în sistemul de informații al instanței; 

 convocarea judecătorilor pentru a-și desfășura activitatea în cadrul forțelor armate;  

 stabilirea cuantumului și a modalității de plată a retribuției judecătorilor consultanți. 

Consiliul trebuie: 

 să emită un aviz preliminar privind principiile aplicate în elaborarea și modificarea bugetelor anuale ale instanțelor;  

 să emită un aviz privind candidații pentru un post vacant de judecător la Curtea Supremă;  

 să emită un aviz privind eliberarea din funcție a unui judecător; 

 să discute în prealabil analiza care urmează să fie prezentată Riigikogu de către Președintele Curții Supreme cu privire la 
administrarea instanțelor, administrarea justiției și aplicarea uniformă a legii;  

 să dezbată alte aspecte la inițiativa Președintelui Curții Supreme sau a Ministrului Justiției. 

Ierarhizarea instanțelor 

Sistemul judiciar al Estoniei este structurat pe trei niveluri: 

 instanțele teritoriale și administrative sunt instanțe de prim grad de jurisdicție. 

 instanțele districtuale (instanțe de apel) sunt instanțe de al doilea grad de jurisdicție. 

 Curtea Supremă este instanța supremă de recurs (casație). 
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Fiind instanțe cu caracter general, instanțele teritoriale audiază cauzele civile, penale și pe cele legate de delicte minore. 
Instanțele administrative sunt instanțe specializate și au competența specifică de a audia cauzele administrative. 
Instanțele districtuale și Curtea Supremă judecă toate tipurile de cauze; nu există instanțe specializate de al doilea și al 
treilea grad de jurisdicție. Curtea Supremă are de asemenea competență de modificare a Constituției. Constituirea 
instanțelor de urgență este interzisă prin Constituție. 

Baze de date juridice 

Puteți găsi informații generale privind sistemul juridic al Estoniei pe site-ul Ministerului Justiției. 

Pe site-ul instanțelor puteți găsi de asemenea o prezentare generală a sistemului judiciar eston. 

Este gratuit accesul la această bază de date? 

Accesul la informații privind sistemul juridic și judiciar din Estonia este gratuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.just.ee/?set_lang_id=2
http://www.kohus.ee/?set_lang_id=2
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Sisteme judiciare în statele membre - Finlanda 
 

Organizarea justiției – sisteme judiciare 

Conform Constituției Finlandei, fiecare persoană are dreptul să i se judece cauza de către o instanță sau o autoritate 

similară, în mod corespunzător și fără întârzieri nejustificate. Acest lucru se realizează prin sistemul judiciar al Finlandei. 

Sistemul judiciar finlandez este alcătuit din: 

 instanțe judecătorești și instanțe administrative independente  

 parchetele și autoritățile de executare (care asigură executarea hotărârilor judecătorești) 

 administrația închisorilor și serviciul de probațiune (care asigură aplicarea pedepselor privative de libertate)  

 Asociația Baroului și alte căi de asistență juridică. 

Articolul 98 din Constituția Finlandei enumeră diferitele instanțe judecătorești. Instanțele generale sunt Curtea 

Supremă, curțile de apel (instanțele de apel) și tribunalele districtuale (ca prim grad de jurisdicție). Instanțele 
administrative generale sunt Curtea Supremă Administrativă și instanțele administrative.  

Autoritatea judiciară supremă în materie penală și civilă este exercitată de Curtea Supremă și în chestiuni administrative 
de Curtea Supremă Administrativă. Cele două curți supreme supraveghează și aplicarea legii în cadrul propriului 

domeniu de activitate.  

În Finlanda există și instanțe speciale – pentru care există prevederi într-un statut separat. Constituția nu permite 
înființarea de instanțe extraordinare. 

Poziția independentă și autonomă a judecătorilor este garantată de o prevedere a Constituției, care stipulează că un 
judecător poate fi eliberat din funcție numai printr-o hotărâre judecătorească. Judecătorii nu pot fi transferați dintr-un post 
într-altul fără consimțământul acestuia, cu excepția cazului în care transferul face parte din reorganizarea instanțelor 
judecătorești.  

Articolul 21 din Constituție stipulează că fiecare persoană are dreptul să i se judece cauza prompt și în mod 

corespunzător de către o instanță competentă din punct de vedere legal sau de către o altă autoritate similară. Conform 
alineatului (2) al aceluiași articol, dezvăluirea publică, dreptul la judecată și la pronunțarea unei hotărâri motivate, și 
dreptul a contesta acea hotărâre sunt garantate de lege – ca și alte garanții de proceduri judiciare echitabile și de bună 
administrare. Articolul mai stabilește și anumite cerințe de calitate pentru activitatea judiciară.  

Administrarea instanțelor judecătorești 

Multe din atribuțiile și responsabilitățile administrației judiciare și ale dezvoltării instanțelor judecătorești sunt, în principal, 
de competența Departamentului de Administrație Judiciară din cadrul Ministerului Justiției. Principala atribuție a 
departamentului este de a se asigura că există condițiile prealabile pentru funcționarea sistemului judiciar din Finlanda. În 
acest sens, departamentul caută să răspundă necesităților unui proces echitabil și să asigure mijloacele efective pentru 
ca persoanele să își poată exercita drepturile.  

Departamentul Administrației Judiciare are autoritatea de a lua inițiativă în diverse domenii ale administrației judiciare 

– precum elaborarea de politici juridice, pregătirea bugetului pentru instanțe și dezvoltarea calității în instanțele 
judecătorești. De asemenea, departamentul are un rol și în numirea judecătorilor și în alte chestiuni administrative.  

Personalul Departamentului Administrației Judiciare poate participa și la elaborarea noii legislații, mai ales cea care 
privește organizarea instanțelor. Cu toate acestea, astfel de chestiuni trebuie discutate cu judecătorii șefi înainte de luarea 
unei decizii. 

Ministerul Justiției are un rol esențial în dezvoltarea sistemului judiciar. De exemplu, funcționarii publici ai 

Departamentului Administrației Judiciare iau parte la elaborarea noii legislații și la urmărirea ulterioară necesară odată ce 
a fost implementată reforma legislativă.  

Baze de date juridice 
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Site-ul Instanțelor din Finlanda conține informații despre sistemul judiciar al Finlandei. Este un portal unic pentru toți cei 
care caută informații despre instanțe, procurori, executori judecătorești, birouri pentru consiliere juridică și alte organisme 
care se ocupă de administrarea justiției în Finlanda. 

Acesta include, de exemplu, cea mai recentă jurisprudență a instanțelor de apel și a instanțelor administrative.  

Puteți accesa baza de date în mod gratuit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oikeus.fi/
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Sisteme judiciare în statele membre - Franţa 
 

Organizarea sistemului de justiţie - Instanţe ordinare şi administrative 

Ierarhizarea curţilor şi tribunalelor 

Ordinare 

1. Prima instanţă: 

Instanţe civile 

 Tribunalul Regional 

 Tribunalul de Primă Instanţă 

 Instanţe civile specializate (Instanţa pentru soluţionarea litigiilor de muncă, Tribunalul de comerţ…) 

Instanţe penale 

 Tribunalul de poliţie (contravenţii) 

 Tribunalul corecţional (delicte) 

 Curtea cu Juri (infracţiuni) 

2. A doua instanţă: Curtea de Apel 

3. Curtea de Casaţie 

Administrative 

1. Prima instanţă 

 Tribunalul administrativ 

 Instanţele administrative specializate (instanţele financiare, precum Camera Regională de Conturi, instanţele de ajutor socia l, 
instanţele disciplinare) 

2. A doua instanţă 

 Curţile de apel administrative  

 Instanţele administrative specializate (Curtea de Conturi, Comisia Centrală pentru Ajutor Social …) 

3. Consiliul de Stat 

Mai multe informaţii puteţi găsi pe site-ul Ministerului Justiţiei. 

Baze de date juridice 

În Franţa, bazele de date juridice fac obiectul unui serviciu public de difuzare pe internet. Astfel, site-ul Légifrance 
cuprinde: 

 sentinţele Curţii de Casaţie şi ale Curţilor de Apel (în bazele de date „CASS”, „INCA” şi „CAPP”)  

 deciziile Consiliului de Stat 

 deciziile Curţilor de Apel Administrative  

 deciziile unei părți din tribunalele administrative (în baza de date „JADE”). 

Accesul la aceste baze de date este gratuit? 

Da, accesul la aceste baze de date este gratuit. 

 

http://www.justice.gouv.fr/
http://legifrance.gouv.fr/
http://legifrance.gouv.fr/initRechJuriJudi.do
http://legifrance.gouv.fr/initRechJuriAdmin.do
http://legifrance.gouv.fr/initRechJuriAdmin.do
http://legifrance.gouv.fr/initRechJuriAdmin.do
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Sisteme judiciare în statele membre - Germania 

Organizarea justiției – sisteme judiciare 

Datorită organizării federale a Republicii Federale Germania, sistemul judiciar este de asemenea organizat în mod 
federal. Competența judiciară este exercitată de instanțele federale și de instanțele din cele 16 state federale (landuri – 

Länder). Cea mai mare parte a activității de administrare a justiției se desfășoară la nivelul landurilor. 

Sistemul judiciar german este împărțit în cinci ramuri specializate independente sau competențe: 

 competență de drept comun  

 competență în materie de dreptul muncii  

 competență administrativă generală 

 competență în materie fiscală 

 competență în materie socială. 

Pe lângă aceste instanțe specializate, există instanțe competente în materie constituțională, reprezentate de Curtea 
Constituțională Federală și de instanțele constituționale ale landurilor. 

Prezentarea structurii instanțelor poate fi consultată pe site-ul internet al Ministerului Federal German al Justiției. 

Organizarea instanțelor 

Instanțele landurilor sunt administrate în general de către ministerele federale ale justiției. La nivel federal, Ministrul 
Federal al Justiției răspunde de Curtea Federală de Justiție, de Curtea Administrativă Federală și de Curtea 

Financiară Federală. Ministerul Federal al Muncii și Afacerilor Sociale răspunde de Curtea Federală de Dreptul Muncii și 
de Curtea Socială Federală. 

Ministerele răspunzătoare administrează de asemenea resursele bugetare necesare. Singura excepție este Curtea 
Constituțională Federală, căreia i s-a acordat autonomie administrativă ca organ instituțional independent. Aceasta își 
prezintă propriul buget judiciar spre aprobare. 

Tipuri de instanțe – scurtă descriere 

În Germania, instanțele sunt împărțite în instanțe de drept comun și instanțe specializate. Instanțele de drept comun sunt 
competente în cauzele civile și penale. Instanțele specializate sunt instanțele administrative, instanțele financiare, 
instanțele de dreptul muncii și instanțele sociale. În plus, există și instanțe constituționale, reprezentate de Curtea 
Constituțională Federală și de instanțele constituționale ale landurilor. 

Ierarhizarea instanțelor 

Consultați ierarhizarea instanțelor (prezentare generală) oferită de către Ministerul Federal al Justiției. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bmj.de/
http://www.bundesgerichtshof.de/
http://www.bverwg.de/
http://www.bundesfinanzhof.de/
http://www.bundesfinanzhof.de/
http://www.bundesarbeitsgericht.de/
http://www.bundessozialgericht.de/
http://www.bundesverfassungsgericht.de/
http://www.bundesverfassungsgericht.de/
http://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Organisationsplan/Organisationsplan_EN_20120626.pdf?__blob=publicationFile
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Sisteme judiciare în statele membre - Grecia 
 

Organizarea justiției – sisteme judiciare 

Justiția în Grecia reprezintă una din cele trei puteri ale statului. În conformitate cu principiul separării puterilor, justiția 
este independentă de puterile legislativă și executivă. 

Tipuri de instanțe – scurtă descriere 

Instanțele din Grecia se împart în următoarele categorii principale: 

 instanțe administrative 

 instanțe civile 

 instanțe penale 

 Biroul Procurorului Public 

 Curtea Marțială, instanțele maritime și ale forțelor aeriene 

 Curtea Supremă specială 

 instanță specială pentru procesele de corupție 

 instanță specială pentru cauzele privind răspunderea miniștrilor 

 instanță specială pentru litigiile privind remunerațiile judecătorilor 

Administrarea instanțelor 

Ministerul Justiției are competența și responsabilitatea în ceea ce privește administrarea instanțelor. 
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Sisteme judiciare în statele membre - Irlanda 

Organizarea justiției – sisteme judiciare 

Sistemul juridic irlandez modern derivă din tradiția dreptului comun englez. Sistemul de justiție își are originile în 
Constituția din 1922 care prevedea înființarea de noi instanțe pentru înlocuirea celor care s-au dezvoltat sub administrația 
britanică. În 1924 s-au înființat instanțe noi, în conformitate cu Legea privind curțile de justiție din 1924, care a oferit baza 
legală pentru un sistem judiciar. 

Instanțele actuale au fost înființate prin Legea privind instanțele (înființare și componență) din 1961, în conformitate cu 
articolul 34 din Constituția adoptată de poporul irlandez în 1937.  

Articolele 34-37 din Constituție vizează administrarea justiției în general. Articolul 34.1 prevede faptul că „Justiția se aplică 
în instanțe instituite prin lege". 

Organizarea instanțelor 

Serviciul instanțelor, înființat ca o organizație independentă, este responsabil de organizarea instanțelor.  

Rolul serviciului este de a: 

 administra instanțele 

 asigura servicii de sprijin pentru judecători 

 oferi publicului informații despre sistemul judiciar  

 asigura, administra și întreține clădirile în care funcționează instanțele  

 asigura facilități pentru utilizatorii instanțelor. 

Tipuri de instanțe – scurtă descriere 

Ierarhizarea instanțelor 

Constituția prezintă structura sistemului judiciar ca fiind alcătuită dintr-un tribunal de ultimă instanță, Curtea Supremă, și 
din curți de primă instanță, care includ o Curte Superioară cu competență deplină în materie penală și civilă, precum și 
instanțe cu competență limitată, organizate la scară regională, Circuit Court (instanță de circuit) și District Court 
(instanță teritorială). 

Judecătorii sunt complet independenți în exercitarea funcțiilor lor.  

În ceea ce privește procesele penale, articolul 38 stabilește faptul că „O persoană este judecată sub acuzația de comitere 
a unei infracțiuni penale numai în conformitate cu dispozițiile legii". Infracțiunile minore sunt judecate în instanțe cu 
competențe sumare, în timp ce o persoană acuzată de o infracțiune mai gravă nu poate fi judecată decât în prezența unui 
juriu. De asemenea, Constituția prevede înființarea de instanțe specializate pentru a asigura aplicarea eficientă a legii, în 
situația în care instanțele de drept comun nu pot realiza acest lucru. 

Accesul publicului este permis în toate sălile de judecată cu excepția celor care au afișată inscripția „cu ușile închise”, 
care semnifică faptul că procesul respectiv nu este accesibil marelui public. 

Baze de date juridice 

Pe site-ul internet al Serviciului instanțelor sunt disponibile informații privind organizarea justiției în Irlanda. 

Site-ul prezintă o gamă largă de informații despre activitatea din instanțele din Irlanda, inclusiv: 

1. Detalii referitoare la: 

 hotărârile instanței 

 practicile și procedurile instanței  

 formularele instanței 

 termenele și sesiunile instanței și 

 normele instanței și taxele de judecată. 

http://www.courts.ie/Courts.ie/library3.nsf/pagecurrent/2D2779D5D7A9FEAB80256D8700504F7B?opendocument
http://www.courts.ie/Courts.ie/library3.nsf/pagecurrent/A02C9A68910CAE7280256D870050500C?opendocument
http://www.courts.ie/Courts.ie/library3.nsf/pagecurrent/A5FB67B6CEAEE18780256D87005050CE?opendocument
http://www.courts.ie/Courts.ie/library3.nsf/pagecurrent/E110997F0240362D80256D8700505112?opendocument
http://www.courts.ie/Courts.ie/library3.nsf/PageCurrentWebLookUpTopNav/The%20Courts
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2. Informații pentru jurați, martori și alte persoane prezente în instanță  
3. Informații pentru studenți și pentru cei interesați de patrimoniul instanțelor. 

Întregul conținut al site-ului este disponibil în limbile engleză și irlandeză. Anumite secțiuni sunt traduse în limbile 
spaniolă, franceză și chineză (tradițională și simplificată).  

Accesul la baza de date este gratuit.  
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Sisteme judiciare în statele membre - Italia 
 

Organizarea justiției – sisteme judiciare 

Sistemul judiciar din Italia se bazează pe dreptul civil. 

Funcția de judecător, precum și cea de procuror public, sunt exercitate de membrii corpului magistraților. Funcția 
administrativă este exercitată de Ministerul Justiției. 

Funcția judiciară poate fi împărțită în următoarele domenii: 

 drept civil și penal 

 administrativ 

 contabil 

 militar 

 fiscal 

Jurisdicția în materie administrativă este exercitată de către instanțele administrative (Tribunali Amministrativi Regionali 
sau TAR) și de către Consiliul de Stat (Consiglio di Stato). 

Jurisdicția în cauzele privind contabilitatea este exercitată de către Curtea de Conturi a Italiei (Corte dei conti). Biroul 
procurorului general al acesteia se află în cadrul aceleiași instanțe. 

Jurisdicția în materie fiscală este exercitată de către Comisiile Fiscale Provinciale și Comisiile Fiscale Regionale. 

Jurisdicția în materie militară este exercitată de către instanțele militare, curțile de apel militare, curțile de supraveghere 
militare, procurori militari din cadrul instanțelor militare, procurori generali militari din cadrul curților de apel militare și de 
către procurorul general militar din cadrul Curții de Casație. 

Jurisdicția în materie civilă și comercială este exercitată de către magistrații care aparțin organizării judiciare, care se 
împarte în judecătorii pe de o parte, și magistrați ai biroului procurorului public pe de cealaltă parte, îndeplinind rolurile 
judecătorilor și, respectiv, a anchetatorilor. 

Organizarea instanțelor judecătorești 

Constituția, dintre structurile statului, învestește Ministerul Justiției cu autoritatea de a administra instanțele judecătorești 
datorită funcției, rolului și relației sale speciale cu corpul magistraților. 

După un examen public deosebit de dificil, magistrații sunt repartizați pe instanțe într-un anumit domeniu de competență, 
conform opțiunii personale a acestora. Aceștia nu pot fi repartizați, promovați, revocați din funcție, transferați sau 
pedepsiți fără deliberările Consiglio Superiore della Magistratura sau CSM (consiliul superior al magistraturii) și cu garanții 
speciale de protecție. 

Toate chestiunile privind magistrații trebuie să fie evaluate de către CSM care protejează independența magistraților și a 
statutului acestora. 

Președintele Republicii Italiene este și președintele CSM. 

Ministerul Justiției își îndeplinește funcțiile administrative și organizatorice la două niveluri: 

 în cadrul structurilor centrale (dipartimenti), în principal în Roma și, în cazul domeniilor speciale de competență, și în secțiile locale 

 în cadrul birourilor judiciare, tribunalelor, instanțelor etc. 

Funcția administrativă este responsabilă și de personalul repartizat serviciilor judiciare. 

La nivelul superior al instanțelor (sau al birourilor procurorilor publici) sunt: 

 un magistrat principal, care conduce corpul magistraților și are ultimul cuvânt în deciziile biroului  
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 un manager al instanțelor (dirigente) care se dedică organizării serviciilor judiciare pentru asistența publică și internă pentru 
judecători și procurori. Dirigente este poziția cea mai înaltă în ierarhia personalului administrativ.  

Tipuri de instanțe – scurtă descriere 

Instanțele sunt organizate după cum urmează: 

Instanțe de prim grad de jurisdicție 

 Judecătorii de pace (giudici di pace) – care includ judecători de pace (și nu judecători profesioniști). Aceștia audiază cauze minore 
în materie civilă și penală  

 Curți de justiție sau tribunale (tribunali) – audiază cauze mai grave 

 Oficiul penal (ufficio di sorveglianza) – audiază în prim grad de jurisdicție cauzele în materie de justiție penală (chestiuni referitoare 
la deținuți, condamnări etc.) 

 instanța pentru minori (tribunale per i minorenni)  

Instanțe în al doilea grad de jurisdicție 

Pentru a contesta hotărârea judecătorească pronunțată în instanța de prim grad de jurisdicție pe baza motivelor și 
interpretării legii: 

 curțile de apel (corte d’appello)  

 tribunalele penale (tribunale di sorveglianza) – instanțe în al doilea grad de jurisdicție (și, în anumite cauze speciale, instanțe în prim 
grad de jurisdicție) pentru cauzele în materie de justiție penală 

Instanțe în al treilea grad de jurisdicție 

Pentru a obține recurs pentru încălcarea unei legi la cel mai înalt nivel: 

 Curtea Supremă (corte di cassazione) – cu competență globală și instanță finală 

În cadrul principalelor tribunale, există și secții speciale. Curțile cu jurați (corti d’assise) sunt formate din doi judecători 
profesioniști și șase jurați. Jurații sunt aleși din rândul cetățenilor în vederea desfășurării acestei activități pentru perioade 
scurte de timp, cooperării și reprezentării diverselor sectoare ale societății. Aceste instanțe pronunță hotărâri privind 
delictele grave (crime, atacuri grave și alte delicte similare). 

Magistrații care au rolul de procurori publici în cadrul proceselor sunt: 

 Prim-procurorii din instanțele în prim grad de jurisdicție (procuratore della Repubblica presso il Tribunale) și adjuncții acestora 
(sostituti procuratori) 

 Prim-procurorii din instanțele în al doilea grad de jurisdicție (procuratore generale presso la Corte d’appello) și adjuncții aces tora 
(sostituti procuratori generali) 

 Procurorul general al curții supreme (procuratore generale presso la Corte di cassazione) și adjuncții acestuia (sostituti procuratori 
generali)  

În Italia, rolul procurorului public îl dețin magistrații de carieră, care își exercită funcțiile sub supravegherea directorului 
biroului. Acest tip de ierarhie se aplică numai birourilor procurorilor publici. 

Ierarhizarea instanțelor 

 
Jurisdicție civilă Jurisdicție penală 

Instanță pentru 
minori 

Jurisdicție penală 

Prim grad de 
jurisdicție 

Judecătorul de pace Judecătorul de pace 
Tribunalul pentru 
minori 

Oficiul penal/ 
Tribunalul penal 

 
Al doilea 
grad de 
jurisdicție 

Tribunalul Tribunalul 
Secție specializată a 
Curții de Apel 

Tribunalul penal 
Curtea de Apel Curtea de Apel 

Încălcarea 
legii 

Curtea Supremă 
(sau Curtea de 
Casație) 

Curtea Supremă 
(sau Curtea de 
Casație) 

Curtea Supremă 
(sau Curtea de 
Casație) 

Curtea Supremă 
(sau Curtea de 
Casație) 
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Baze de date juridice 

Site-ul web al Ministerului Justiției din Italia conține informații privind corpul magistraților, Ministerul Justiției, 
competențele acestora și datele de contact ale diferitelor oficii. 

Site-ul web al Consiliului Superior al Magistraturii oferă detalii privind sistemul judiciar italian în limbile italiană, engleză 
și franceză. 

Ambele site-uri web pot fi accesate gratuit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.giustizia.it/giustizia/
http://www.csm.it/documenti%20pdf/SistemaGiudiziarioItaliano.pdf
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Sisteme judiciare în statele membre - Letonia 
 

Organizarea justiției – sisteme judiciare 

Letonia are un sistem de justiție independent (alături de puterile legislativă și executivă) și folosește un sistem de justiție 
cu trei grade de jurisdicție. În conformitate cu Constituția, în Letonia justiția este administrată de instanțele districtuale 
(municipale), instanțele regionale și Curtea Supremă, iar, în caz de război sau în situații de urgență, și de instanțele 
militare.  

Administrarea instanțelor 

Legea privind puterea judecătorească stabilește Ministerul Justiției drept autoritatea de stat principală în ceea ce privește 
administrarea instanțelor. Ministerul Justiției: 

1. emite regulamente interne pentru organizarea activității administrative a instanțelor districtuale (municipale), instanțelor 
regionale și a departamentului registrului funciar 

2. solicită instanțelor districtuale (municipale), instanțelor regionale și departamentului registrului funciar să ofere informațiile 
necesare pentru a-și îndeplini obligațiile statutare 

3. monitorizează gestionarea organizatorică a instanțelor districtuale (municipale), a instanțelor regionale și a departamentului 
registrului funciar  

4. gestionează sistemul de informații judiciare și registrul funciar de stat unificat și automatizat.  

Administrația instanțelor organizează și asigură activitatea administrativă a instanțelor districtuale (municipale), a 

instanțelor regionale și a departamentelor registrului funciar și răspunde în fața Ministerului Justiției.  

Curtea Supremă nu are legătură, din punct de vedere administrativ, cu instanțele districtuale (municipale) sau cu 

instanțele regionale. Activitatea organizatorică și de gestionare a Curții Supreme este coordonată de un președinte, alături 
de responsabilitățile sale în calitate de judecător. La Curtea Supremă, s-a înființat un birou separat – administrația Curții 
Supreme – pentru a exercita această funcție. 

Tipuri de instanțe - scurtă descriere și ierarhizare 

Instanțe de drept comun – instanțe de fond și instanțele care reprezintă al doilea grad de jurisdicție 

Instanțele districtuale (municipale) sunt instanțe de fond pentru cauze civile, penale și administrative.  

Instanțele regionale pot fi atât instanțe de fond cât și instanțe care reprezintă al doilea grad de jurisdicție. O instanță 

regională este o instanță de fond pentru anumite tipuri de cauze pentru care legislația prevede acest lucru. Instanțele 
regionale funcționează ca instanțe de al doilea grad de jurisdicție pentru cauze civile, penale și administrative care au fost 
audiate în instanțele districtuale (municipale) sau de către un judecător unic. 

Departamentele registrului funciar își desfășoară activitatea în cadrul instanțelor regionale și sunt responsabile de 

gestionarea registrelor funciare. Departamentele registrului funciar constituie autorități judiciare și judecătorii din cadrul 
departamentelor răspund de înregistrarea bunurilor imobile în registrele funciare și a drepturilor asociate acestora. 
Statutul juridic al judecătorilor din cadrul departamentelor registrului funciar corespunde cu cel al judecătorilor districtuali 
(municipali).  

În conformitate cu Legea privind puterea judiciară, instanțele militare pot fi organizate în caz de război sau în situații de 

urgență. În conformitate cu Legea privind instanțele militare, acestea sunt înființate la ordinele Ministrului Justiției. În acest 
caz, devin operative una sau mai multe instanțe militare de fond și o instanță militară reprezentând al doilea grad de 
jurisdicție. 

Instanțele supreme 

Curtea Supremă a Republicii Letonia este formată din Senat, care este alcătuit din patru departamente: 

 departamentul pentru cauze civile 

 departamentul pentru cauze penale 

 departamentul pentru cauze administrative  
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 departamentul pentru cauze disciplinare. 

Curtea supremă mai cuprinde și două camere: 

 Camera pentru cauze civile 

 Camera pentru cauze penale 

Cele două Camere reprezintă al doilea grad de jurisdicție pentru cauzele judecate pe fond de către instanțele regionale. 
Senatul Curții Supreme acționează în calitate de curte de casație pentru toate cauzele judecate de către instanțele 

districtuale (municipale) și instanțele regionale.  

Judecătorii din cadrul Camerelor și Senatului Curții Supreme formează plenul sau reuniunea generală. Plenul dezbate 
chestiunile curente privind interpretarea dispozițiilor legislative. De asemenea, stabilește camerele Curții Supreme și 
departamentele Senatului.  

În Letonia, Curtea Constituțională este o autoritate judiciară independentă. 

Baze de date juridice 

Sunt disponibile următoarele baze de date juridice: 

1. Site-ul web al Ministerului Justiției din Republica Letonia conține informații de bază privind sistemul judiciar, profesiile 
judiciare (notarii autorizați, executorii judecătorești autorizați) și linkuri la alte site-uri internet unde pot fi găsite informații 
detaliate privind aceste teme 

2. Portalul cu Ghidul e-Letonia. 

Ghidul e-Letonia trimite către resursele electronice ale instituțiilor administrațiilor publice centrale și locale. Informațiile 
existente pe portal sunt organizate în funcție de temă.  

Secțiunea de servicii electronice a portalului oferă acces la aceste servicii electronice, care se bazează pe o 

infrastructură centralizată de servicii de acest tip. Această secțiune a portalului include un spațiu de lucru unde utilizatorii 
pot solicita și beneficia de serviciile electronice ale administrațiilor publice centrale sau locale, pot urmări punerea în 
aplicare a unui proces și pot primi informații privind rezultatul unui serviciu electronic.  

Secțiunea de servicii de căutare a portalului este concepută ca un punct de acces centralizat la serviciile administrațiilor 

publice centrale și locale. Acesta oferă utilizatorilor informații esențiale privind serviciile publice oferite de administrațiile 
publice centrale și locale, modul de solicitare și de beneficiere de servicii, taxele plătibile și descrierea serviciilor. Dacă 
serviciul este furnizat pe cale electronică, descrierea conține un link către resursă (informații, site web, link direct sau 
serviciul electronic complet). Utilizatorul poate accesa informațiile fie dintr-un catalog, care se împarte în funcție de 
situațiile reale, fie folosind funcțiile de căutare ale portalului. Platforma tehnică a catalogului public de servicii este 
infrastructura serviciilor electronice a Secretariatului Ministerului cu responsabilitate specială pentru serviciile electronice. 
Conținutul este furnizat de autorități, care introduc informațiile privind serviciile acestora în catalogul centralizat.  

Obiectivul portalului Ghidul e-Letonia este de a furniza publicului din Letonia și din străinătate acces la resursele de 

internet ale statului leton și un punct de acces centralizat la serviciile electronice furnizate de o serie de instituții.  

Accesul la portal este gratuit. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.tm.gov.lv/en/
https://www.latvija.lv/EN/WebLinks
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Sisteme judiciare în statele membre - Lituania 

 

Organizarea justiției – sisteme judiciare 

Ierarhizarea instanțelor 

Adunarea Generală a Judecătorilor (Visuotinis teisėjų susirinkimas) este cel mai înalt organism cu autonomie judiciară, 

din această adunare făcând parte toți judecătorii din Lituania. 

Consiliul Judiciar (Teisėjų taryba) din Lituania este un organism executiv cu autonomie judiciară, alcătuit din 15 membri. 

Curtea Judiciară de Onoare (Teisėjų garbės teismas) este o instituție cu autonomie judiciară care audiază cauzele 

disciplinare împotriva judecătorilor și plângerile judecătorilor pentru defăimare. 

În Lituania, există instanțe cu jurisdicție generală și instanțe administrative speciale. 
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Sisteme judiciare în statele membre - Luxemburg 
 

Organizarea justiţiei - sistemul judiciar 

Sistemul jurisdicţional în Marele Ducat al Luxemburgului este împărţit în instanţe judiciare şi instanţe administrative. 
Acestora două li se adaugă Curtea Constituţională . 

Instanţele de drept comun – introducere 

Instanțele şi tribunalele sunt însărcinate conform Constituţiei să exercite puterea judecătorească şi să nu aplice hotărârile 
şi regulamentele generale şi locale decât în măsura în care sunt conforme cu legile.  

Instanţe judiciare 

1. Curtea Supremă de Justiţie  

În vârful ierarhiei instanţelor judiciare se află Curtea Supremă de Justiţie care are în componenţă o Curte de Casaţie şi o 
Curte de Apel, precum şi un Parchet General. 

În faţa Curţii de Casaţie care este alcătuită dintr-o secţie care judecă în complet de cinci judecători sunt introduse în 
principal: acţiunile în anulare sau în casaţie ale hotărârilor pronunţate de diferitele secţii ale Curţii de Apel şi ale 

hotărârilor pronunţate în ultimă instanţă. Este prevăzută funcţia de avocat nepledant. 

Curtea de Apel are în componenţă nouă secţii care judecă în complet de trei consilieri. Aceasta instrumentează cauze 

civile, comerciale, penale şi corecţionale, precum şi cauzele soluţionate de Tribunalele pentru Litigii de Muncă în cele 
două circumscripții judiciare ale ţării. Funcţia de avocat nepledant este prevăzută în toate cauzele, cu excepţia cauzelor 
penale şi a procedurilor de urgenţă. Secţia penală a Curţii de Apel instrumentează căile de atac introduse împotriva 
hotărârilor secţiei penale a Tribunalului teritorial. Această secţie se întruneşte în complet de cinci consilieri. 

2. Tribunale teritoriale 

Ţara este împărţită în două circumscripții judiciare, fiecare având câte un Tribunal teritorial, unul la Luxemburg şi unul 

la Diekirch. 

Cele două Tribunale teritoriale sunt împărţite în secţii care se întrunesc în complete de trei judecători; pe lângă fiecare 
Tribunal teritorial există un Parchet alcătuit dintr-un procuror de stat şi din supleanți. Judecătorii de instrucţie de pe 

lângă fiecare Tribunal teritorial sunt însărcinaţi să instrumenteze cauzele penale şi, dacă este cazul, cauzele corecţionale. 

În materie civilă şi comercială, Tribunalul teritorial este instanţă de drept comun şi judecă toate cauzele pentru care 

competenţa nu este atribuită în mod expres unei alte instanţe, având în vedere natura şi valoarea la care se referă 
cererile. 

Acesta are competenţă ratione valoris pentru cererile privind valori mai mari de 10 000 de euro. 

Acesta are competenţă exclusivă în judecarea cauzelor care, având în vedere natura lor, îi sunt atribuite în mod expres 

prin lege. Are competenţă exclusivă în judecarea cererilor de exequatur pe teritoriul naţional, în privinţa hotărârilor 
pronunţate de tribunalele străine şi a actelor primite de funcţionarii publici străini. Tribunalele teritoriale sunt competente, 
de asemenea, de procedura necontencioasă - de exemplu în materia adopţiei, a tutelei, a emancipării, etc. 

Tribunalul teritorial judecă în apel hotărârile pronunţate în primă instanţă de tribunalele de pace care îşi au sediul în 

circumscripția judiciară a tribunalului. 

Acţiunea în faţa Tribunalului teritorial este introdusă, în principiu, prin citaţie notificată părții adverse prin intermediul 
executorului judecătoresc. 

Preşedinţii Tribunalelor teritoriale sau magistraţii desemnaţi în locul acestora exercită jurisdicţia de urgenţă în temeiul 
căreia sunt chemaţi să adopte măsuri provizorii în situaţiile de urgenţă, în materie civilă şi comercială. 
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Tribunalele teritoriale exercită jurisdicţia penală ca tribunale corecţionale şi penale. Acestea au competenţa să judece 

toate delictele, şi anume încălcările legii sancţionate cu o pedeapsă corecţională, precum şi faptele calificate de lege drept 
crime, care sunt trimise în faţa lor de camera de consiliu sau de camera de consiliu a Curţii de Apel. Acuzaţii trebuie să se 
prezinte personal, cu excepţia cazului în care încălcarea este sancţionată numai cu o amendă; în această situaţie aceştia 
pot fi reprezentaţi de un avocat. 

Funcţia de avocat nepledant se impune, în principiu, în faţa Tribunalului teritorial, în afara excepţiilor prevăzute de lege, 
ca de exemplu în materie comercială sau în procedurile de urgenţă în care părţile pot să îşi susţină ele însele cauza. 

3. Tribunalele de pace  

Există trei tribunale de pace, dintre care unul la Luxemburg, unul la Esch-sur-Alzette (circumscripția judiciară 

Luxemburg) şi unul la Diekirch (circumscripția judiciară Diekirch). 

În materie civilă şi comercială judecătorul de pace judecă toate cauzele în care îi este atribuită competenţa în temeiul 
noului Cod de procedură civilă sau al altor dispoziţii legale; acesta este competent în ultimă instanţă până la valoarea 
de 1 250 de euro, şi în apel, până la valoarea de 10 000 de euro. 

Acesta judecă în anumite materii, ca de exemplu popririle pe salarii, pensii şi rente, precum şi repartizarea sumelor 
poprite până la valoarea creanţei. 

În principiu, acţiunea este intentată în faţa judecătorului de pace prin intermediul unei notificări a executorului, denumită 
citaţie. Un anumit număr de cauze sunt introduse prin depunerea unei cereri introductive la grefă. În faţa judecătorului de 
pace, părţile se prezintă personal sau printr-un reprezentant. Acest reprezentant poate fi un avocat, soţul, rudele sau afinii 
pe linie directă, rudele sau afinii pe linie colaterală, până la gradul al treilea inclusiv, precum şi persoanele care se află 
exclusiv în serviciul personal al unei părţi sau sunt angajaţi ai acesteia. 

În materie penală, judecătorul de pace îndeplineşte atribuţiile de judecător de poliţie. În această calitate este chemat 

să judece contravenţiile sau încălcarea legii pe care aceasta le sancţionează cu amendă între 25 şi 250 de euro, precum 
şi încălcările, calificate de lege drept delicte, pe care camera de consiliu le trimite în faţa tribunalelor de poliţie. 

În plus, acesta judecă încălcările sancţionate cu pedepse care depăşesc nivelul pedepselor aplicate de poliţie, în privinţa 
cărora competenţa îi este conferită prin lege. Hotărârile pronunţate de tribunalele de poliţie pot fi întotdeauna atacate cu 
apel. Termenul de apel este de 40 de zile şi curge începând de la pronunţarea hotărârii, sau dacă aceasta este 

pronunţată în lipsă, începând de la comunicarea sa, sau de la notificarea personală sau la domiciliu. Apelul va fi introdus 
la tribunalului corecţional. 

Pe lângă fiecare tribunal de pace există o instanţă de muncă, competentă în materia contestaţiilor cu privire la contractele 
de muncă şi la contractele de formare. Apelul este introdus la Curtea Supremă de Justiţie. 

4. Consiliul Arbitral şi Consiliul Superior pentru Asigurări Sociale  

Toate contestaţiile în materia securităţii sociale cu privire la afilierea sau la supunerea la plata impozitelor, la contribuţii, la 
amenzi şi prestaţii, cu excepţia celor prevăzute la articolul 317 sau a celor referitoare la articolele 147 şi 148 din Codul 
asigurărilor sociale sunt judecate de Consiliul Arbitral şi, în apel, de Consiliul Superior pentru Asigurări Sociale. Hotărârile 
pronunţate în ultimă instanţă de Consiliul Arbitral, precum şi hotărârile Consiliului Superior pot face obiectul unei acţiuni în 
casaţie. 

Instanţe administrative  

Curtea Administrativă  

În absența unor prevederi legale contrare, apelul poate fi introdus la Curtea Administrativă cu sediul la Luxemburg, 
împotriva hotărârilor pronunţate de Tribunalul Administrativ care statuează ca instanţă de anulare împotriva hotărârilor 

pronunţate în materia actelor administrative cu caracter normativ.  

Curtea Administrativă se pronunță şi în apel şi ca instanţă de fond, cu privire la acţiunile introduse împotriva hotărârilor 

altor instanţe administrative care s-au pronunţat asupra acţiunilor în revizuire cu privire la care legile speciale atribuie 
competenţe acestor instanţe. 
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Toţi avocaţii admişi să pledeze în faţa tribunalelor din Marele Ducat au și permisiunea să pledeze în faţa Curţii 
Administrative; cu toate acestea, „avocaţii înscrişi pe lista I” din tabelele întocmite anual de către consiliile ordinelor de 

avocaţi sunt singurii îndreptățiți să îndeplinească actele de cercetare şi de procedură (= avocaţi care au efectuat stagiul 
judiciar). 

Statul este reprezentat în fata Curţii Administrative de un delegat sau de un avocat. 

Tribunalul Administrativ  

Tribunalul Administrativ cu sediul la Luxemburg se pronunţă în acţiunile introduse pe motive de necompetenţă, exces şi 
abuz de putere, încălcare a legii sau a normelor destinate să protejeze interesele private, împotriva tuturor hotărârilor 
administrative cu privire la care, conform legilor şi regulamentelor, nu este admisibilă nicio altă acţiune şi împotriva 

actelor administrative cu caracter normativ, indiferent care este autoritatea emitentă. Acesta judecă de asemenea, în 
principiu, contestaţiile privind impozitele directe şi impozitele şi taxele locale. 

Împotriva hotărârilor Tribunalului Administrativ poate fi introdus apel la Curtea Administrativă. 

Tribunalul Administrativ judecă ca instanţă de fond acţiunile introduse împotriva deciziilor directorului Administraţiei 
Impozitelor Directe, în cazurile în care legile în materie prevăd o astfel de acţiune.  

Băncile de date juridice  

Informaţiile despre Ministerul Justiţiei, profesiile juridice, legislaţie, tribunale, închisori, servicii sociale, formulare şi noutăţi 
sunt disponibile pe site-ul internet al Ministerului Justiţiei.  

Accesul la banca de date este gratuit? 

Da, accesul la banca de date este gratuit. 

Linkuri relevante 

Légilux 
Portalul justiţiei 
Instanţe administrative 
Ministerul Justiţiei 
Guvernul Luxemburgului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mj.public.lu/juridictions/index.html
http://www.legilux.lu/
http://www.justice.public.lu/
http://www.jurad.etat.lu/
http://www.mj.public.lu/
http://www.gouvernement.lu/
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Sisteme judiciare în statele membre - Malta 

 

Organizarea justiției – sisteme judiciare 

Sistemul judiciar din Malta este esențialmente un sistem cu două niveluri care cuprinde un tribunal de primă instanță 

prezidat de un judecător sau magistrat și o curte de apel. Curtea de apel cuprinde trei judecători atunci când recursul este 
de la o instanță prezidată de un judecător și un singur judecător atunci când recursul este de la instanță prezidată de un 
magistrat. De asemenea, există diverse tribunale care se ocupă de domenii specifice ale dreptului și au diverse grade de 
competență. Recursurile de la orice parte, privind articolele legislației, împotriva deciziilor pronunțate de oricare din aceste 
tribunale sunt aproape în totalitate tratate de Curtea de Apel din Jurisdicția Inferioară care este prezidată de un judecător.  

Directorul General (Instanțe), care este numit de Primul Ministru, este responsabil de administrarea instanțelor. El sau ea 
este asistat de Grefier, de Instanțele Civile și de Tribunale, de Grefierul Instanțelor Penale și al Tribunalelor, Grefierul 
(Instanțele și Tribunalele Gozo), și Directorul (Servicii de asistență).  

Directorul General (Instanțe) este responsabil de managementul și administrarea Diviziei Instanțelor de Justiție, inclusiv 
ale registraturilor, arhivelor și a altor servicii, și de asemenea conduce Divizia Instanțelor de Justiție. Toți funcționarii 
executivi ai instanțelor care îndeplinesc sarcini în cadrul Diviziei Instanțelor de Justiție primesc instrucțiuni de la Directorul 
General (Instanțe) și sunt răspunzători în fața acestuia.  

Tipuri de instanțe – scurtă descriere 

Puteți găsi o scurtă descriere a fiecărei instanțe în tabelul de mai jos. 

Ierarhia instanțelor 

Curtea de Apel Al doilea 
grad de 
jurisdicţie 

Apelant 

Curtea de Apel audiază recursurile de la 
instanțele civile atât în jurisdicția 
superioară cât și în cea inferioară. 

(i) Această instanță audiază recursurile de 
la Prima cameră a Tribunalului civil și de la 
Tribunalul civil (Secția Familie). 

(ii) Recursurile de la Curtea Magistraților în 
jurisdicția civilă, de la Tribunalul pentru 
cauze de mică importanță și de la 
tribunalele administrative sunt audiate tot 
de această instanță.  

(i) Alcătuită din trei 
judecători. 

(ii) Alcătuită dintr-un 
judecător. 

Curtea de Apel pentru 
cauze penale 

Curtea de Apel pentru 
cauze penale 

Al doilea 
grad de 
jurisdicţie 

Apelant 

Această Instanță audiază recursurile 
persoanelor condamnate de instanțele 
penale. 

Această instanță audiază recursurile 
cauzelor în privința cărora au fost 
pronunțate decizii de către Curtea 
Magistraților acționând în calitate de 
instanță penală. 

Alcătuită din trei 
judecători 

Alcătuită dintr-un 
judecător 

Tribunalul penal Primă 
instanță 

Această instanță acționează în calitate de 
instanță penală și audiază cauze penale 
care depășesc competența Curții 
Magistraților. 

Prezidată de un 
judecător care 
acționează împreună 
cu un juriu de 9 
persoane. 

Tribunalul civil: 

Prima cameră a 
Tribunalului civil 

Primă 
instanță 

Prima cameră a Tribunalului civil audiază 
toate cauzele de natură civilă și sau 
comercială care depășesc jurisdicția Curții 
Magistraților. De asemenea, audiază cauze 
privind încălcări ale drepturilor și 
libertăților fundamentale ale omului 

Prezidată de un 
judecător 

Prezidată de un 
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Tribunalul civil (Secția 
jurisdicție voluntară) 

Tribunalul civil (Secția 
familie) 

protejate de constituție și de Convenția 
Europeană a Drepturilor și Libertăților 
Fundamentale ale Omului. 

Tribunalul civil (Secția jurisdicție voluntară) 
este o instanță cu jurisdicție voluntară și 
este responsabilă de interdicțiile sau 
limitarea capacității juridice a 
persoanelor care nu sunt în deplinătatea 
facultăților mentale, de numirea de tutori 
pentru același tip de persoane, de 
deschiderea succesiunilor și de confirmarea 
executorilor testamentari. De asemenea, 
este deținătorul testamentelor secrete.  

Această instanță audiază toate cauzele în 
materie de familie precum anularea 
căsătoriei, separarea persoanelor fizice, 
pensia alimentară și custodia copiilor. 

judecător 

Prezidată de un 
judecător 

Curtea Magistraților Primă 
instanță 

În domeniul civil, Curtea Magistraților are 
numai jurisdicție inferioară de primă 
instanță, în general limitată la pretenții 
care nu depășesc 11 646,87 euro. 

În domeniul penal, Instanța are jurisdicție 
dublă: în calitate de instanță penală în ceea 
ce privește cauzele care se încadrează în 
jurisdicția sa, și în calitate de comisie de 
anchetă în ceea ce privește infracțiunile 
care se încadrează în jurisdicția 
Tribunalului penal.  

(i) Cauze penale– Instanța are competența 
de a judeca toate infracțiunile care se 
sancționează cu pedeapsa cu închisoare 
de până la 6 luni. 

(ii) Anchete– Instanța realizează o anchetă 
preliminară în ceea ce privește delictele și 
transmite înregistrările relevante 
Procurorului General. Dacă nu sunt 
obiecțiuni din partea inculpatului, Procurorul 
General poate trimite cauzele care se 
sancționează cu pedeapsa cu închisoarea 
de până la zece luni înapoi la Curtea 
Magistraților. 

Prezidată de un 
magistrat 

Curtea Magistraților 
pentru Gozo 

Primă 
instanță 

În domeniul civil, Curtea Magistraților 
pentru Gozo are o jurisdicție dublă: o 
jurisdicție inferioară în comparație cu cea 
exercitată de instanța omologă din Malta, și 
o jurisdicție superioară, atât în materie civilă 
cât și comercială, în ceea ce privește 
cauzele care în Malta se încadrează în 
jurisdicția Primei camere a Tribunalului civil. 

Prezidată de un 
magistrat 

Tribunalul pentru 
minori 

Primă 
instanță 

Tribunalul pentru minori audiază acuzațiile 
împotriva, și desfășoară alte proceduri în 
privința minorilor sub vârsta de 16 ani și 
poate emite ordine privind îngrijirea.  

Prezidată de un 
magistrat și doi 
membrii 

Tribunalul pentru 
cauze de mică 
importanță 

Primă 
instanță 

Pe scurt, Tribunalul ia decizii în ceea ce 
privește principiile de echitate și de drept, 
pretenții mai mici de 3 494,06 euro.  

Prezidată de un 
adjudecător 
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Baze de date juridice 

Diverse servicii online sunt furnizate de site-ul web oficial al Ministerului Justiției și Afacerilor Interne. Site-ul web oferit 
în limbile malteză și engleză conține informații privind Ministerul Justiției și Afacerilor Interne, precum și despre instanțele 
de justiție, sistemul juridic și corpul magistraților, Parchetul, serviciile judiciare și serviciile juridice. 

În continuare sunt prezentate linkurile la diferitele opțiuni oferite conform serviciilor judiciare și serviciilor juridice: 

 Serviciile judiciare  

 Serviciile judiciare - Sentenzi Online  

 Serviciile judiciare - Proceduri judiciare  

 Servicii judiciare - Repartizarea pe Camere ale Tribunalelor 

 Servicii judiciare - Statistică 

 Servicii judiciare - Vânzări judiciare prin licitație 

 Servicii judiciare - Formulare civile (în limba malteză) 

 Servicii juridice (Legislația Maltei)  

Este accesul la această bază de date gratuit? 

Da, accesul la această bază de date este gratuit. 

Scurtă descriere a conținutului 

Hotărârile judecătorești 

Toate hotărârile judecătorești pronunțate de instanțele civile și penale începând din anul 1944 până în prezent sunt 
accesibile online pe pagina web cunoscută sub denumirea de ' Sentenzi Online'. Acest serviciu constituie un instrument 
de căutare electronic foarte util creat pentru a îndeplini nevoile judecătorilor, ale avocaților, ale notarilor, ale procurorilor, 
ale personalului instanțelor, ale studenților la drept, ale jurnaliștilor și ale publicului în general.  

'Sentenzi Online' oferă acces la:  

 O selecție de hotărâri judecătorești;  

 Hotărâri judecătorești arhivate din anul 2001 până în prezent;  

 Hotărâri judecătorești din ultimele 12 luni; și  

 Hotărâri judecătorești din ultimele 15 zile.  

Cauze civile 

Sistemul online de cauze civile include șase servicii:  

 Cauzele introduse în instanță; 

 Cauzele pe rolul instanțelor;  

 Cazurile închise în ultimul an;  

 Căutare per ședințe de judecată;  

 Aviziere electronice; și  

 Amânările/suspendările instanțelor.  

Repartizarea pe Camere ale Tribunalelor 

Serviciul Repartizarea pe Camere ale Tribunalelor oferă un serviciu pentru a putea verifica împărțirea judecătorilor pe 
camere la o anumită dată. Este afișat un calendar lunar pentru luna curentă împreună cu alte două linkuri – unul pentru a 
vizualiza calendarul lunii precedente și un altul pentru a vizualiza calendarul lunii următoare. Atunci când se alege o zi din 
calendar, site-ul afișează o pagină care conține o listă a tuturor ședințelor din acea zi. 

Statistică 

Informațiile de la toate instanțele și tribunalele civile începând din anul 2000 până în prezent sunt incluse într-o bază 
de date electronică menținută de Administrația Instanțelor de Justiție. Aceste informații sunt extrase din Sistemul de 

management al jurisprudenței (LECAM).  

http://www.mjdf.gov.mt/en/Pages/MJDF%20EN%20homepage.aspx
http://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/default.aspx?pageid=73
http://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/Judgements/default.aspx
http://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CivilCases/default.aspx
http://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/HallUsage/default.aspx
http://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/Statistics/default.aspx
http://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/JudicialSales/default.aspx
http://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CivilForms/default.aspx
http://www.justiceservices.gov.mt/LegalServices.aspx?pageid=72
http://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/Judgements/default.aspx
http://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/Judgements/default.aspx
http://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CivilCases/default.aspx
http://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/HallUsage/default.aspx
http://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/Statistics/default.aspx
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Pe de cealaltă parte, informațiile instanțelor penale încă sunt păstrate manual. Informațiile prezentate sunt extrase din 

rapoartele lunare compilate de grefierii adjuncți ale acestor instanțe.  

Vânzările judiciare la licitație 

Serviciul de vânzări judiciare oferă posibilitatea de a căuta vânzările judiciare care urmează să aibă loc în viitor. 

Formularul de căutare oferă o serie de criterii de căutare permițând filtrarea tuturor vânzărilor și a elementelor individuale 
care sunt la vânzare. 

Formulare civile (în limba malteză) 

De asemenea, de pe acest site se pot obține diferite formulare de cerere folosite în instanțele civile. 

Servicii juridice (legislația din Malta) 

În prezent, site-ul web oferă o gamă de servicii juridice menite pentru a fi folosite de către magistrați, membrii ai 
profesiunii juridice, studenți, cercetători, presă și de către publicul larg. În prezent, serviciile oferite se referă la 
următoarele: 

 Proiecte de lege 

 Actele Parlamentului; 

 Legislația primară; 

 Legislația secundară; 

 Avizele juridice; și 

 Statutele consiliilor locale. 

Amendamentele la legislația primară aprobate de Camera Reprezentanților sunt introduse zilnic în textul original astfel 
încât textul afișat reprezintă versiunea curentă a legislației. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/JudicialSales/default.aspx
http://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CivilForms/default.aspx
http://www.justiceservices.gov.mt/LegalServices.aspx?pageid=72
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Sisteme judiciare în statele membre - Anglia și țara Galilor 

 

Organizarea justiției – sisteme judiciare 

Regatul Unit are trei jurisdicții: Anglia și Țara Galilor, Scoția și Irlanda de Nord. Această pagină prezintă instanțele 

judecătorești din jurisdicția Anglia și Țara Galilor.  

Administrarea instanțelor 

Responsabilitatea administrării multora dintre instanțele judecătorești din Anglia și Țara Galilor aparține Serviciului 

Majestății Sale pentru Instanțe Judecătorești ( HMCS). HMCS este o agenție a Ministerul Justiției, departamentul 

guvernamental responsabil pentru sistemul de justiție în Anglia și Țara Galilor. 

Tipuri de instanțe judecătorești și ierarhizarea acestora – scurtă descriere 

Cauzele penale în Anglia și Țara Galilor sunt audiate în curțile magistraților, Curtea Coroanei, curțile divizate pe secții ale 

Înaltei Curți și secția penală a Curții de Apel. 

Cauzele civile în Anglia și Țara Galilor sunt audiate în tribunalele regionale, Înalta Curte și secția civilă a Curții de Apel. 

Noua Curte Supremă a Regatului Unit este ultima instanță de recurs în Regatul Unit atât pentru cauzele penale, cât și 

pentru cele civile, deși cauzele penale din Scoția nu pot fi atacate în fața Curții Supreme. 

Informații mai detaliate cu privire la instanțele judecătorești din Anglia și Țara Galilor sunt disponibile pe paginile care 

descriu instanțele de drept comun din Anglia și Țara Galilor și pe site-ul web al Serviciului Majestății Sale pentru 

Instanțele Judecătorești. Informații cu privire la tribunalele și curțile specializate din Anglia și Țara Galilor sunt disponibile 

pe pagina care descrie instanțele specializate din Anglia și Țara Galilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hmcourts-service.gov.uk/
http://www.justice.gov.uk/
http://www.hmcourts-service.gov.uk/aboutus/structure/index.htm
http://www.hmcourts-service.gov.uk/aboutus/structure/index.htm
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Sisteme judiciare în statele membre - Irlanda De Nord 
 

Organizarea justiției – sisteme judiciare 
Regatul Unit are trei jurisdicții: Anglia și Țara Galilor, Scoția și Irlanda de Nord.  
 
Administrarea instanțelor 

Responsabilitatea administrării instanțele judecătorești din Irlanda de Nord aparține Serviciului Judiciar al Irlandei de 
Nord. 
Acesta include: 

 furnizarea sprijinului administrativ pentru instanțele și corpul magistraților din Irlanda de Nord 

 aplicarea hotărârilor judecătorești în materie civilă printr-un serviciu centralizat de aplicare oferit de Oficiul de Aplicare a Hotărârilor 
Judecătorești 

 furnizarea de sprijin administrativ pentru tribunale.  

Tipuri de instanțe – scurtă descriere 

Curtea Supremă 

În 2009, noua Curte Supremă a Regatului Unit preia jurisdicția Comisiei de apel a Camerei Lorzilor. Urma, de 

asemenea, să preia funcțiile descentralizate ale Comisiei juridice a Consiliului Privat (cea mai înaltă curte de apel în mai 
multe țări independente din Commonwealth, teritoriile de peste mări ale Regatului Unit și dependințele Coroanei). 

Curtea Supremă este ultima instanță de apel din Regatul Unit atât pentru cauzele penale, cât și pentru cele civile, deși 

cauzele penale scoțiene nu au drept de apel la Curtea Supremă. Permisiunea de a deferi o cauză spre apel la Curtea 
Supremă este acordată de obicei doar dacă aceasta implică aspecte juridice de importanță publică. 

Serviciul Judiciar al Irlandei de Nord 

Serviciul Judiciar al Irlandei de Nord este responsabil pentru următoarele instanțe din jurisdicția Irlandei de Nord: 

Curtea de Apel  

Curtea de Apel audiază recursurile în materie penală de la Curtea Coroanei și recursurile în materie civilă de la Înalta 
Curte. 

Înalta Curte  

Înalta Curte se ocupă de cauze civile, audiază recursuri cauzelor penale, și, de asemenea, are puterea de a revizui 
acțiuni ale persoanelor fizice sau ale organizațiilor pentru a se asigura că acestea au acționat în mod legal și corect. De 
obicei, Înalta Curte se ocupă de cauzele a căror valoare a pretenției depășește 15.000 de lire sterline. În anumite 
împrejurări, o cauză a cărei valoare depășește 15.000 de lire sterline poate fi trimisă de la Înalta Curte la judecătoria 
comitatului aferent și, în mod similar, o cauză sub valoarea de 15.000 de lire sterline poate fi transferată de la judecătoria 
comitatului aferent la Înalta Curte.  

Înalta Curte este organizată în trei divizii, după cum urmează: 

 Divizia de Dreptul Familiei 
Divizia de dreptul familiei are atribuții în ceea ce privește aspectele legate de divorțurile mai complexe, tutelă, adopție, violența 
domestică și altele. De asemenea, are atribuții în ceea ce privește recursurile de la curțile magistraților și judecătoriile comitatelor 
privind cauzele de ordin matrimonial, acțiunile persoanelor care sunt bolnave mintal și chestiuni succesorale simple.  

 Curtea Reginei  
Curtea Reginei are atribuții în ceea ce privește pretențiile ample și/sau complexe pentru daune. De asemenea, are atribuții în ceea 
ce privește o serie limitată de recursuri de la curțile magistraților sau de la Curțile Coroanei, revizuiește acțiunile organizațiilor pentru 
a verifica dacă acestea au acționat în mod legal și se ocupă de acțiunile privind calomnia sau defăimarea.  

 Curtea Cancelarului are atribuții în ceea ce privește cauzele referitoare la fonduri fiduciare, testamente contestate, lichidare de 
societăți, faliment, ipoteci, acte de caritate, venituri contestate (de obicei impozitul pe venit) etc. 

Curtea Coroanei  

http://www.courtsni.gov.uk/
http://www.courtsni.gov.uk/
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Curtea Coroanei are atribuții în ceea ce privește următoarele tipuri de cauze: 

 delicte penale grave care vor fi judecate de către un judecător și un juriu 

 condamnări date de curțile magistraților care sunt deferite Curții Coroanei pentru pronunțarea sentinței.  

Pedeapsa cu închisoarea și amenzile impuse de Curtea Coroanei sunt mai severe decât cele ale curților magistraților. 

Judecătoriile Comitatelor 

Judecătoriile Comitatelor au atribuții în ceea ce privește cauzele civile iar acestea sunt judecate de un judecător sau un 
judecător de comitat. Judecătoria comitatului, de obicei, se ocupă de cauzele care nu depășesc valoarea de 15 000 de 
lire sterline (sau 45 000 de lire sterline în cauze privind acțiuni). Cauzele care au o valoarea mai mare sunt audiate la 
Înalta Curte – a se vedea mai jos. Toate pretențiile care derivă din contractele de credit reglementate trebuie să fie inițiate 
în judecătoria comitatului indiferent de valoarea acestora.  

Exemple de cauze care sunt judecate de către Judecătoria Comitatului: 

Judecătoriile comitatelor pot judeca o gamă variată de cauze, dar cele mai comune sunt: 

 litigiile între locatori și locatari: de exemplu, posesiune (evacuare), restanțe la chirie, reparații  

 litigii care implică consumatori: de exemplu, bunuri sau servicii deficitare 

 pretențiile privind vătămarea corporală (vătămări cauzate de neglijență): de exemplu, accidente rutiere, căderea în gropile d in 
trotuare, accidente de muncă  

 cauzele de divorț fără avocați, dar numai în anumite judecătorii ale comitatelor  

 unele cauze de violență domestică, însă acestea pot fi audiate și la curțile magistraților 

 cauzele de discriminare rasială și sexuală 

 problemele privind datoriile: de exemplu, un creditor care dorește efectuarea plăților  

 probleme de muncă: de exemplu, remunerațiile sau salariile datorate sau plata în loc de preaviz 

 recursuri de la curțile magistraților de care se ocupă un judecător (și cel puțin doi magistrați consultanți dacă inculpatul este o 
persoană tânără) 

Cauzele cu pretenții reduse  

Cauzele cu pretenții reduse sunt, de asemenea, audiate la Judecătoria Comitatului. În general, o pretenție redusă implică 
o valoarea care nu depășește 2 000 de lire sterline. 

Curțile Magistraților 

Curțile Magistraților au atribuții în ceea ce privește cauzele penale și unele cauze civile. Cauzele sunt audiate de către un 
judecător de comitat (Curtea Magistraților). 

 Cauzele penale de la curțile magistraților 
Curțile Magistraților au atribuții în ceea ce privește delictele penale atunci când inculpatul nu are dreptul la un proces cu jurați. 
Acestea sunt cunoscute drept contravenții. Contravențiile implică o pedeapsă maximă de șase luni de închisoare și/sau o amendă 
de maximum 2 000 de lire sterline. 

De asemenea, Curțile Magistraților tratează infracțiuni pentru care inculpatul poate alege un proces cu jurați dar decide să 
i se judece cauza la Curtea Magistraților. Dacă inculpatul optează pentru procesul cu jurați, cauza va fi deferită Curții 
Coroanei. 

 Instanțe pentru tineri 
Instanțele pentru tineri au atribuții în ceea ce privește persoanele tinere care au comis delicte penale și care au vârste cuprinse între 
10 și 17 ani. Instanțele pentru tineri fac parte din instanțele magistraților și cauzele vor fi audiate în fața unui judecător de comitat 
(curtea magistraților) și a altor doi magistrați consultanți specializați în domeniu. Dacă un tânăr este acuza de o infracțiune deosebit 
de gravă, care în cazul unui adult ar fi pedepsită cu 14 sau peste 14 ani de închisoare, instanța pentru tineri îl poate trimise pentru 
judecare la Curtea Coroanei.  

 cauzele civile de la Curțile Magistraților 
Curțile Magistraților au atribuții în ceea ce privește un număr limitat de cauze civile după cum urmează:  

 unele datorii civile: de exemplu, restanțe la impozitul pe venit, contribuții la asigurările sociale, restanțe la TVA, rate  

 autorizații de funcționare: de exemplu, acordare, prelungirea sau retragerea autorizațiilor de funcționare ale barurilor și cluburilor  

 unele probleme matrimoniale: de exemplu, întreținerea și evacuarea soțului/soției de la domiciliul conjugal 

 Bunăstarea copiilor: de exemplu, îngrijirea de către autoritățile locale sau ordine de supraveghere, proceduri de adopție și ordinele 
privind rezidența. 
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Curțile Legiștilor 

Acestea anchetează împrejurările deceselor subite, violente sau care nu s-au produs din cauze naturale. 

Ierarhia instanțelor 

Detalii suplimentare și diagrama structurii instanțelor din Irlanda de Nord pot fi găsite pe site-ul web al Serviciului 
Judiciar al Irlandei de Nord 

 

Sisteme judiciare în statele membre - Scoția 

 

Organizarea justiției – sisteme judiciare 

Regatul Unit are trei jurisdicții: Anglia și Țara Galilor, Scoția și Irlanda de Nord. 

Administrarea instanțelor 

În Scoția, Serviciul Judiciar din Scoția este responsabil de administrarea instanțelor. Acesta este o agenție a 

Guvernului descentralizat al Scoției . 

Tipuri și ierarhizarea instanțelor – scurtă descriere a instanțelor principale 

Organizarea diferitelor instanțe în Scoția este următoarea: 

Procedura în instanțele penale este împărțită în procedura „solemnă” (cele mai grave cauze care implică proces cu jurați) 

și procedura „sumară” (cauzele mai puțin grave judecate de un singur judecător). 

Înalta Curte de Justiție (High Court of Justiciary) este condusă de Lordul Judecător General (Lord Justice General) 

care este și Lordul Președinte (Lord President). Această este instanța supremă penală a țării care se ocupă de cele mai 

grave cauze, precum cele de crimă sau viol. Acționează și în calitate de curte de apel penală finală. 

Cauzele mai puțin grave intră în atribuțiile Curții Șerifilor (Sheriff Court) sau a Judecătoriei de Pace (Justice of the 

Peace court). Cea din urmă este alcătuită din magistrați [care sunt fie judecători consultanți care prezidează împreună cu 

un asesor calificat din punct de vedere legal fie magistrați salariați (stipendiary magistrates) cu pregătire juridică]. 

Instanțele civile audiază cauze dintr-o gamă variată de chestiuni, inclusiv delicte, contracte și comerț. Curtea de Sesiune 

(Court of Session) reprezintă instanța civilă supremă din Scoția. Are o cameră externă (outer house), care are atribuții în 

ceea ce privește cauzele care nu au fost supuse căilor de atac, și o cameră internă (inner house) care are, în principal, 

atribuții în ceea ce privește judecarea căilor de atac. Judecătorul principal este Lordul Președinte. 

Chestiunile de drept pot fi contestate în fața noii Curți Supreme a Regatului Unit. 

Curțile Șerifilor (sheriff courts) pot avea atribuții privind cauze similare celor prezentate în Curtea de Sesiune (Court of 

Session), însă pot judeca și printr-o procedură simplificată pentru cauze de până la 5000 de lire sterline, atunci când 

prezența reprezentanților legali nu este necesară. 

 
 
 
 
 
 

http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/AboutUs/OrganisationalStructure/Pages/OrganisationalStructure.aspx
http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/AboutUs/OrganisationalStructure/Pages/OrganisationalStructure.aspx
http://www.scotcourts.gov.uk/
http://www.scotland.gov.uk/
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Sisteme judiciare în statele membre - Olanda 
 

Organizarea justiției – sisteme judiciare 

Administrarea instanțelor judecătorești 

Consiliul pentru Sistemul Judiciar (Raad voor de rechtspraak) face parte din sistemul judiciar, dar nu administrează 

justiția în sine. Această instituție a preluat responsabilitatea pentru un anumit număr de sarcini de la Ministerul Justiției. 

Aceste sarcini sunt operaționale prin natura lor și includ alocarea de bugete, supravegherea gestionării financiare, politica 

de personal, TIC (tehnologiile informației și comunicațiilor) și imobiliare. Consiliul asistă instanțele în ceea ce privește 

îndeplinirea sarcinilor ce le revin în aceste domenii. De asemenea, a fost atribuită și sarcina de promovare a calității 

sistemului judiciar și de consiliere privind noua legislație, care are implicații pentru modul în care justiția este administrată. 

De asemenea, Consiliul acționează în calitate de purtător de cuvânt al sistemului judiciar în dezbateri politice și publice. 

Sarcinile Consiliului se referă la chestiunile operaționale (în cel mai larg sens al termenului), la chestiunile bugetare și la 

aspectele calitative ale administrării justiției. 

Consiliul joacă un rol esențial în sensul pregătirii, implementării și responsabilității legate de bugetul sistemului judiciar. 

Sistemul bugetar se bazează pe un sistem de măsurare a volumului de muncă menținut de Consiliu. Consiliul încurajează 

și supraveghează dezvoltarea procedurilor operaționale în activitatea cotidiană a instanțelor. Sarcinile specifice în cauză 

sunt politica de personal, domeniul imobiliar, TIC și afacerile externe. Consiliul deține o serie de puteri legale oficiale, care 

îi permit să îndeplinească aceste sarcini. De exemplu, acesta este autorizat să emită instrucțiuni generale obligatorii în 

privința politicii operaționale, chiar dacă preferă să exercite această putere cât mai puțin posibil. 

Consiliul este responsabil cu recrutarea, selectarea și formarea funcționarilor judiciari și ai instanțelor. Acesta își 

îndeplinește sarcinile în aceste domenii în cooperare strânsă cu consiliile instanțelor. Consiliul are un rol decizional 

semnificativ în numirea membrilor consiliilor instanțelor. 

Sarcina Consiliului în privința calității sistemului judiciar implică promovarea aplicării uniforme a legii și îmbunătățirea 

calității sistemului judiciar. În ceea ce privește suprapunerea conținutului hotărârilor judecătorești, Consiliul nu are puteri 

obligatorii în acest domeniu. 

De asemenea, Consiliul are o sarcină consultativă generală. Acesta consiliază guvernul privind legile noi care au 

implicații pentru sistemul judiciar. Acest proces se derulează prin consultarea constantă a membrilor consiliilor instanțelor. 

Chiar și în cazul în care Consiliul dispune de puteri oficiale, relația dintre Consiliu și instanțe nu trebuie să fie considerată 

ca fiind ierarhică. Consiliul are drept scop principal sprijinirea instanțelor în îndeplinirea sarcinilor ce le revin. Pentru a se 

asigura că diferitele sarcini sunt îndeplinite corespunzător, Consiliul se consultă în mod regulat cu președinții instanțelor, 

cu directorii de operațiuni, cu directorii secțiilor și cu Consiliul Reprezentanților (un organ consultativ alcătuit din 

reprezentanții instanțelor). 

Tipuri de instanțe judecătorești– scurtă descriere 

Instanțe regionale 

Țările de Jos sunt împărțite în 11 regiuni, fiecare cu propria sa instanță judecătorească. Fiecare astfel de instanță are o 

serie este formată din mai multe instanțe subregionale (kantonlocaties). Instanța regională este alcătuită din maximum 

cinci secții. Acestea includ întotdeauna secția administrativă, secția civilă, secția penală și secția sub-regională. Cauzele 

în materie de dreptul familiei și cauzele care implică minori sunt instrumentate în mod frecvent într-o secție separată, 

astfel cum se întâmplă uneori în cazul aplicării legislației privind străinii. Consiliul administrativ al instanței are libertatea 

de a decide asupra acestor aspecte. 

Secții 
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Secția subregională 

Pentru cetățenii obișnuiți, judecarea cauzelor în secțiile subregionale este o procedură relativ simplă. Acest lucru 

înseamnă că au dreptul să se apere singuri și nu au nevoie de un avocat pentru a-i reprezenta în instanță. În materie 

civilă, judecătorul din cadrul instanței subregionale se ocupă de toate cauzele legate de chirii, vânzări-cumpărări și 

conflicte de muncă, precum și de toate litigiile care implică sume de până la 25 000 EUR. 

În dreptul penal, judecătorul din cadrul instanței subregionale tratează numai infracțiunile minore. Adeseori, acestea sunt 

cazurile pentru care poliția sau procurorul a propus o înțelegere. În cazul în care inculpatul refuză să accepte o asemenea 

propunere, cauza este prezentată judecătorului subregional. Judecătorul respectiv, de regulă, pronunță o hotărâre 

judecătorească orală imediat după încheierea audierii. 

Dreptul penal 

Judecătorii din cadrul secțiilor penale tratează toate cauzele penale care nu sunt aduse în fața unui judecător subregional. 

Cauzele respective pot fi audiate de complete alcătuite dintr-un singur judecător sau de complete integrale alcătuite din 

trei judecători. Completele integrale tratează cauze mai complexe și toate cauzele în care procurorul solicită o pedeapsă 

cu închisoarea mai mare de un an. 

Dreptul civil / dreptul familiei 

Secția civilă tratează de asemenea cauzele care nu sunt alocate în mod specific judecătorului subregional. Majoritatea 

acestora sunt judecate de un singur judecător, dar, și în acest caz, sunt complete integrale alcătuite din trei judecători 

care tratează cauze mult mai complexe. Anumite instanțe regionale au o secție specială pentru cauzele care implică 

dreptul familiei și cele care privesc minori, atunci când numărul unor astfel de cazuri este considerabil. 

Dreptul administrativ 

Cu numai câteva excepții, litigiile administrative sunt judecate de instanțele regionale; în multe cazuri, audierea în cadrul 

secției administrative este precedată de o procedură de opoziție sub auspiciile autorităților/un recurs administrativ pe 

lângă autoritățile administrative. Este o procedură obișnuită ca aceste cauze să fie judecate de un complet alcătuit dintr-

un singur judecător, dar, și în acest caz, instanța regională poate decide numirea a trei judecători pentru o cauză care 

este complexă sau care implică chestiuni fundamentale. Dacă respectiva instanță regională nu are o secție separată 

pentru tratarea cauzelor ce intră sub incidența legislației privind cetățenii străini, acestea sunt tratate de secția 

administrativă sau de un departament al acesteia. În cauzele legate de funcționari publici și chestiuni legate de asigurări 

sociale, recursul poate fi introdus pe lângă o instanță speciale de apel – Tribunalul Central de Apel (Centrale Raad van 

Beroep)– iar în majoritatea celorlalte cazuri, pe lângă Secția Jurisdicțională Administrativă a Consiliului de Stat. 

Curți de Apel 

Cele 11 regiuni sunt împărțite în patru zone de competență teritorială a Curții de Apel: Haga, Amsterdam, Arnhem-

Leeuwarden și 's-Hertogenbosch. În ceea ce privește dreptul penal și dreptul civil, judecătorii Curții de Apel tratează 

numai cauzele în care s-a înaintat recurs împotriva unei hotărâri judecătorești pronunțate de o instanță regională. Curtea 

de Apel reanalizează faptele cauzei și emite propriile concluzii. În majoritatea cazurilor, există posibilitatea de a contesta 

hotărârea Curții de Apel prin recurs în anulare înaintat Curții Supreme a Țărilor de Jos. Pe lângă cauzele penale și civile, 

Curtea de Apel se mai ocupă și de recursurile formulate în materie fiscală, în calitate de instanță administrativă. 

Tribunale speciale 

Tribunalul Central de Apel (Centrale Raad van Beroep) este o instanță de apel care activează în principal în domeniile 

juridice legate de securitatea socială și de funcția publică. În aceste domenii, tribunalul respectiv reprezintă autoritatea 

judiciară supremă. Sediul său este la Utrecht. 
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Tribunalul de Apel în Materie Comercială și Industrială (College van Beroep voor het bedrijfsleven) este o instanță 

administrativă, care pronunță hotărâri privind litigiile din domeniul dreptului administrativ care comportă aspecte social-

economice. Mai mult, această instanță de apel pronunță hotărâri și în privința recursurilor referitoare la legi specifice, 

precum Legea Concurenței și Legea Telecomunicațiilor. Sediul Tribunalului este la Haga. 

Curtea Supremă 

Curtea Supremă din Țările de Jos, cu sediul la Haga, analizează dacă instanțele inferioare aplică legea în mod 

corespunzător atunci când se pronunță într-o anumită cauză. În această fază, faptele unei cauze, astfel cum au fost 

stabilite de instanța inferioară, nu mai pot fi supuse dezbaterii. Drept urmare, recursul în anulare îndeplinește o funcție 

importantă în promovarea caracterului unitar al legislației. 

Baza de date juridice 

Informații pot fi găsite pe site-ul web dedicat sistemului judiciar din Țările de Jos. 

Jurisprudența poate fi găsită într-o bază de date juridică. 

Este accesul la aceste baze de date gratuit? 

Da, accesul este gratuit. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rechtspraak.nl/
http://zoeken.rechtspraak.nl/
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Sisteme judiciare în statele membre - Polonia 
 

Organizarea justiției – sisteme judiciare 

Capitolul VIII din Constituția Poloneză prevede instanțele și tribunalele și enumeră autoritățile învestite cu administrarea 
justiției în Polonia, și anume: 

 Curtea Supremă (Sąd Najwyższy) 

 Instanțe de drept comun (sądy powszechne) 

 Instanțe administrative (sądy administracyjne) 

 Instanțe militare(sądy wojskowe). 

Administrarea instanțelor 

Tipuri de instanțe – scurtă descriere 

Sistemul instanțelor de drept comun include instanțele de apel (sądy apelacyjne), instanțele provinciale (sądy 

okręgowe) și instanțele districtuale (sądy rejonowe). Aceste instanțe se pronunță, printre altele,în cauzele de drept penal 
și civil, de dreptul familiei și privind tutela, drept comercial, drept al muncii și al asigurărilor sociale cu excepția cauzelor 
atribuite altor instanțe speciale (de exemplu, instanțe militare). Instanțele de drept comun administrează registrele 
funciare, de ipoteci și garanții, precum și registrul instanțelor naționale sau cazierul judiciar național etc. 

Sistemul instanțelor administrative include Înalta Curte Administrativă (Naczelny Sąd Administracyjny) și instanțele 

administrative regionale – una în fiecare voievodat sau regiune (wojewódzkie sądy administracyjne). 

Curtea Supremă (Sąd Najwyższy) este organul judiciar suprem al Republici Polone. Aceasta exercită controlul judiciar 

asupra deciziilor tuturor instanțelor, asigurând consecvență în interpretarea legislației și în practica judiciară. Curtea 
Supremă nu este o instanță de drept comun. 

În sistemul juridic din Polonia, Tribunalul Constituțional (Trybunał Konstytucyjny) nu este considerat o instanță de drept 

comun. 

Tribunalul Constituțional se pronunță asupra: 

 constituționalității legislației naționale și a acordurilor internaționale 

 conformității legislației naționale cu acordurile internaționale ratificate a căror ratificare este necesară înaintea de a fi aprobate de 
către parlament 

 constituționalității reglementărilor adoptate de către autoritățile centrale ale statului, a acordurilor internaționale ratif icate și a actelor 
legislative  

 constituționalității obiectivelor sau activităților partidelor politice 

 plângerilor constituționale. 

Tribunalul de Stat (Trybunał Stanu) se pronunță cu privire la cauze în care persoanele care ocupă (sau care au ocupat) 

cele mai înalte poziții în stat sunt acuzate de încălcarea Constituției sau a altor acte legislative. 

Ierarhizarea instanțelor 

 Instanțe districtuale (sądy rejonowe) – în general, de prim grad de jurisdicție 

 Instanțe provinciale (sądy okręgowe) – instanță de apel sau de prim grad de jurisdicție în anumite cauze 

 Instanțe de apel (sądy apelacyjne) – instanțe de apel 

 Curtea Supremă – cea mai înaltă autoritate judiciară. 

Baze de date juridice 

Puteți găsi linkuri la informațiile privind toate instanțele de drept comun, site-urile web ale acestora și datele de contact 
(adrese poștale, numere de telefon, adrese electronice etc.) pe site-ul web al Ministerului Justiției din Polonia (informații 
privind instanțele). 

 
 

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/
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Sisteme judiciare în statele membre - Portugalia 
 

Organizarea justiției – sisteme judiciare 

Instanțele sunt organisme suverane ce au competența de a impune justiția în numele poporului. Acestea sunt 
responsabile pentru apărarea drepturilor și intereselor protejate prin lege ale cetățenilor, pentru interzicerea încălcărilor 
statutului de drept democratic și pentru rezolvarea oricăror dispute publice sau private. 

Instanțele sunt independente și se supun numai legii. Hotărârile acestora sunt obligatorii pentru toate entitățile publice sau 
private și au întâietate față de deciziile altor autorități. 

Audierile sunt publice, cu excepția cazurilor în care, pentru a proteja demnitatea personală sau morala publică sau pentru 
a-și asigura funcționarea corespunzătoare, instanța în cauză decide altfel prin intermediul unui ordin scris prin care 
stabilește bazele acestei decizii. 

Tipuri de instanțe judecătorești – scurtă descriere 

În sistemul judiciar portughez există următoarele categorii de instanțe: 

 Curtea Constituțională, a cărei sarcină principală este evaluarea constituționalității sau legalității legilor și regulilor, cât și 
constituționalitatea omisiunilor de a legifera. 

 Curtea Auditorilor din Portugalia, care este organismul suprem ce are autoritatea de a examina legalitatea cheltuielilor publice 
și de a revizui conturile care trebuie înaintate acesteia, conform legii 

 Instanțele judecătorești, care au jurisdicție generală în aspecte civile și penale, și care exercită jurisdicție și asupra tuturor 
aspectelor care nu sunt alocate altor jurisdicții judiciare. Acestea includ Curtea Supremă de Justiție , instanțele judecătorești de 
apel (ca regulă, curțile de apel) și curți de primă instanță (ca regulă, instanțe locale) 

 Tribunalele Administrative și Fiscale, al căror rol este de a rezolva dispute ce provin din relațiile administrative și fiscale. Acestea 
includ Curtea Supremă Administrativă, curțile administrative centrale, tribunalele administrative de circuit și tribunalele f iscale 

 Instanțele Judecătorilor de Pace, care sunt instanțe ce au caracteristici speciale și competență în procedurile civile unde valoarea 
plângerii nu depășește 5 000 €. 

 În timpul stărilor de război, pot fi create, de asemenea, curți marțiale. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tribunalconstitucional.pt/
http://www.tcontas.pt/
http://www.stj.pt/
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Sisteme judiciare în statele membre - Republica Cehă 
 

Organizarea justiției - sisteme judiciare 

În Republica Cehă nu există un consiliu judiciar. Instanțele sunt administrate de Ministerul Justiției. 

Tipuri de instanțe - scurtă descriere 

Instanțele superioare ale sistemului sunt reprezentate de Curtea Supremă (nejvyšší soud) și Curtea Supremă 
Administrativă (nejvyšší správní soud). Judecătorul-șef este numit de către președintele Republicii.  

 Curțile care judecă în al treilea grad de jurisdicție au ca responsabilități principiile de casare (revizuire) și căile de atac (Curtea 
Supremă; odvolací a nejvyšší soudy). 

 Curțile care judecă în al doilea grad de jurisdicție (curțile de apel) sunt reprezentate de instanțele regionale, care au competența 
de a se pronunța în cauzele înaintate de instanțele teritoriale (krajské soudy – pro okresní soudy), și de instanțele superioare 
regionale (vrchní soud (pro krajské soudy). 

 Curțile de prim grad de jurisdicție (jurisdicția de origine) sunt reprezentate de instanțele teritoriale (krajské soudy) și instanțele 
regionale (okresní soudy). 

Baze de date juridice 

Legislația Republicii Cehe poate fi consultată pe portalul oficial al guvernului (exclusiv în limba cehă). 

Numele și URL-ul bazei de date 
Portalul Administrației Publice  

Este gratuit accesul la baza de date? 

Da, acesta este unicul portal care furnizează texte legislative în mod gratuit.  
Scurtă descriere a conținutului 

Întreaga legislație în vigoare a Republicii Cehe, publicată în Culegerea Oficială.  
 
 
 
 
 
 
 

Sisteme judiciare în statele membre - Slovacia 
 

Organizarea justiției – sisteme judiciare 

În Republica Slovacia, justiția este administrată de instanțe de drept comun și o instanță specializată – Curtea 

Constituțională. 

Administrarea instanțelor 

Administrarea instanțelor este de competența președinților acestora. Atribuțiile unui președinte de instanță sunt 
următoarele: 

1. să asigure gestionarea și administrarea instanței, în conformitate cu Legea 757/2004 privind instanțele și de modificare a unor 
legi; 

2. să acționeze în numele instanței, cu excepția cazului în care legea prevede altfel; 
3. să desfășoare proceduri judiciare fie ca președinte al completului de judecată, fie ca membru al unui complet, fie ca judecător 

– conform unui program de lucru organizat astfel încât să nu îl împiedice să-și îndeplinească obligațiile menționate la punctele 
1 și 2 de mai sus. 

Tipuri de instanțe – scurtă descriere 

Instanțe de judecată 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/699/place
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 Instanțe teritoriale 

 Instanțe regionale 

 Instanțe speciale 

 Curtea Supremă a Republicii Slovacia  

 Instanța penală specializată.  

Ierarhizarea instanțelor 

În conformitate cu Legea 757/2004 privind instanțele și de modificare a unor legi: 

1. instanțele teritoriale sunt instanțe de prim grad de jurisdicție în cauze civile și penale, cu excepția cazului în care 
reglementările privind procedurile judiciare conțin alte dispoziții în acest sens. 

2. instanțele districtuale sunt competente, de asemenea, în materie electorală, în cazul în care acest lucru este stipulat printr-o 
lege specială. 

3. instanțele regionale reprezintă al doilea grad de jurisdicție în cauze civile și penale care au fost judecate pe fond de către 
instanțele districtuale. 

4. reglementările privind procedurile judiciare stabilesc tipurile de cauze civile și penale în care instanțele regionale sunt instanțe 
de prim grad de jurisdicție.  

5. instanțele regionale sunt instanțe de prim grad de jurisdicție în cauze administrative, cu excepția cazului în care o lege 
specială conține alte dispoziții în acest sens. 

6. instanțele regionale sunt competente și judecă alte cauze dacă există legi speciale care dispun astfel (de exemplu, Legea 
166/2003 privind protecția vieții private împotriva folosirii ilicite a echipamentelor de tehnologia informațiilor și privind 
modificarea anumitor legi, cunoscută drept Legea privind protecția împotriva interceptării comunicațiilor). 

7. Curtea Supremă este competentă și emite hotărâri: 

 în cazul căilor de atac de drept comun înaintate împotriva hotărârilor pronunțate de instanțele regionale și de Instanța penală 
specializată, dacă acest lucru este prevăzut în reglementările privind procedurile judiciare  

 în cazul căilor extraordinare de atac înaintate împotriva hotărârilor pronunțate de instanțele teritoriale, instanțele regionale, Instanța 
penală specializată și Curtea Supremă, dacă acest fapt este prevăzut în reglementările privind procedurile judiciare  

 în litigii privind competența de fond între instanțe și autoritățile publice  

 cu privire la retragerea sau deferirea unei cauze unei alte instanțe decât cea competentă pentru judecarea cauzei respective,  dacă 
acest lucru este prevăzut în reglementările privind procedurile judiciare  

 în alte cauze, în cazul în care acest lucru este prevăzut într-o lege sau într-un tratat internațional.  

Curtea Supremă revizuiește hotărârile instanțelor în cauzele în care s-au emis hotărâri rămase definitive și irevocabile. 

De asemenea, Curtea Supremă promovează interpretarea uniformă și aplicarea consecventă a legilor și a altor 

reglementări generale obligatorii din punct de vedere juridic: 

 prin propriul proces decizional 

 prin adoptarea de avize menite să uniformizeze interpretarea legilor și a altor reglementări generale obligatorii din punct de vedere 
juridic  

 prin publicarea unor hotărâri judecătorești valide de importanță majoră în „colecția de avize” a Curții Supreme și a unor hotărâri ale 
instanțelor din Republica Slovacia  
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Sisteme judiciare în statele membre - Slovenia 

Organizarea justiției – sisteme judiciare 

Toate instanțele din Republica Slovenia sunt instanțe de drept comun, care acționează în conformitate cu principiile 
constituționalității, independenței și statului de drept. 

Tipuri de instanțe – scurtă descriere 

Sistemul unitar al instanțelor este alcătuit din instanțe cu jurisdicție generală și specializată. 

 instanțele cu jurisdicție generală cuprind 44 de instanțe locale, 11 instanțe districtuale, 4 instanțe superioare și Curtea 
Supremă; 

 instanțele cu jurisdicție specializată cuprind 3 instanțe de dreptul muncii, o instanță de dreptul muncii și de contencios social și o 
instanță superioară de dreptul muncii și de contencios social (care soluționează dispute în materie de dreptul muncii și de securitate 
socială), precum și o instanță administrativă, care oferă protecție juridică în chestiuni administrative și are statutul de instanță 
superioară. 

Ministerul Public ocupă un loc special în sistemul de justiție, întrucât este o autoritate de stat independentă, dar 
face parte și din ramura executivă a puterii. Procurorul General este numit de Adunarea Națională.  

Curtea Constituțională este cea mai înaltă autoritate judiciară în materie de protecție a constituționalității, a 
legalității, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Aceasta are competența de a anula acțiunile 
legislativului prin abrogarea (respingerea) unei legi sau a unei părți dintr-o lege. 

Judecătorii de la Curtea Constituțională sunt numiți de Adunarea Națională, în urma unei propuneri din partea 
președintelui Republicii. Nouă judecători sunt aleși pentru o perioadă de nouă ani, fără a exista posibilitatea reînnoirii 
mandatului. Niciun organism de stat nu are competența de a interveni în acțiunile sau hotărârile judecătorilor din 
instanțele constituționale, specializate și generale. 

Baze de date juridice 

Informații suplimentare privind instanțele din Slovenia sunt disponibile pe site-ul internet al Curții Supreme a Republicii 
Slovenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sodisce.si/
http://www.sodisce.si/
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Sisteme judiciare în statele membre - Spania 

Organizarea justiţiei. Sisteme juridice 

Administrarea justiţiei 

În cadrul sistemelor juridice contemporane, sistemul spaniol prezintă caracteristicile aşa numitului model continental.  

Caracteristicile fundamentale ale acestui model sunt: 

 separarea sectorului public al sistemului juridic de cel privat, cu divizarea generală a acestora în secţii care includ aspectele 
constituţionale, penale, administrative, fiscale, civile, comerciale, sociale şi procedurale. 

 supremaţia legii şi a dreptului scris, în cadrul sistemului de surse definit de Codul civil, respectiv legea, uzanţa şi principiile generale 
ale dreptului. 

 organizarea ierarhică a puterii judiciare cu un sistem de resurse jurisdicţionale.  

Tipuri de instanţe. Scurtă descriere 

Constituţia Spaniolă din 1978 prevede că Spania se constituie într-un stat social şi democratic de drept care apără, ca 
valori primordiale ale sistemului său juridic, libertatea, justiţia, egalitatea şi pluralismul politic.  

Constituţia este fundamentată pe unitatea indisolubilă a naţiunii spaniole, patria comună şi indivizibilă a tuturor spaniolilor. 
Ea recunoaşte şi garantează dreptul la autonomie pentru naţionalităţile şi regiunile care o alcătuiesc, precum şi 
solidaritatea între acestea.  

Titlul VI din Constituţie este dedicat puterii judiciare şi prevede, la articolul 117, că principiul unităţii jurisdicţionale stă la 
baza organizării şi funcţionării instanţelor.  

Toate aceste principii stau la baza organizării instanţelor din Spania şi se materializează în existenţa unei jurisdicţii unice, 
formate dintr-un corp unic de judecători şi magistraţi care constituie jurisdicţia de drept comun.  

Există numeroase instanţe care îşi distribuie activitatea prin intermediul criteriilor de repartizare a competenţei: materie, 
valoare, persoană, funcţie sau teritoriu, întrucât unitatea jurisdicţională nu se opune existenţei mai multor instanţe cu 
competenţe diferite. 

Pentru ca o instanţă să se poată considera de drept comun, trebuie să fie reglementată prin Legea organică privind 
puterea judiciară, în conformitate cu articolul 122 din Constituţia Spaniei din 1978. 

Trebuie să se facă distincţie între trei aspecte fundamentale: 

1. aspectul teritorial. 
2. caracterul unipersonal sau colectiv al instanţelor.  
3. aspectul competenţelor. 

Aspectul teritorial 

În conformitate cu expunerea de motive din Legea organică 6/1985, din 1 iulie privind puterea judiciară, din punct de 
vedere teritorial şi în scopuri juridice statul este organizat în municipii, districte, provincii şi comunităţi autonome, asupra 

cărora îşi exercită autoritatea jurisdicţională următoarele tipuri de instanţe: Juzgados de Paz [judecători de pace], 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción [judecătoriile de primă instanţă şi de instrucţie], de lo Contencioso-
Administrativo [instanţele de contencios administrativ], de lo social [instanţele sociale], de Vigilancia Penitenciaria 
[instanţele de supraveghere a executării pedepselor] şi de Menores [instanţele pentru minori], Audiencias Provinciales 
[Instanţele Provinciale] şi Tribunales Superiores de Justicia [Curţile Superioare de Justiţie]. Audiencia Nacional [Înalta 
Curte Naţională], Tribunal Supremo [Curtea Supremă] şi Juzgados Centrales de Instrucción [instanţele centrale de 
instrucţie] şi de lo Contencioso-administrativo [instanţele de contencios administrativ] au autoritatea jurisdicţională la 
nivelul întregului teritoriu naţional. 

Caracterul unipersonal sau colectiv al instanţelor 
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În ceea ce priveşte caracterul unipersonal sau colectiv al instanţelor, toate sunt unipersonale cu excepţia Curţii 

Supreme, Înaltei Curţi Naţionale, Curţilor Superioare de Justiţie şi Instanţelor Provinciale. 

Tribunal Supremo (Curtea Supremă) este formată dintr-un preşedinte, preşedinţii de secţie şi magistraţii care determină 

legea pentru fiecare din secţiile şi departamentele acesteia. Este compusă din cinci secţii: secţia civilă, secţia penală, 
secţia de contencios administrativ, secţia socială şi secţia militară. 

Audiencia Nacional (Înalta Curte Naţională) este formată dintr-un preşedinte, preşedinţii de secţie şi magistraţii care 

determină legea pentru fiecare din secţiile şi departamentele acesteia (de apel, penală, de contencios administrativ şi 
socială). 

Tribunales Superiores (Curţile Superioare de Justiţie) sunt formate din patru secţii (civilă, penală, de contencios 

administrativ şi socială). Sunt alcătuite dintr-un preşedinte, care este, de asemenea, preşedintele secţiilor civilă şi penală; 
preşedinţii de secţii şi magistraţii care determină legea pentru fiecare dintre acestea. 

Audiencias Provinciales (Instanţele Provinciale) sunt formate dintr-un preşedinte şi doi sau mai mulţi magistraţi. 

Acestea deţin competenţă pentru cauzele civile şi penale. De asemenea, este posibil să existe şi secţii cu aceeaşi 
componenţă. 

Aspectul competenţelor 

În afară de componenta teritorială, trebuie subliniate diferitele cauze şi materii care pot fi înaintate instanţelor şi care 
determină existenţa a patru ordine jurisdicţionale:  

Civil: judecă litigiile care nu au fost înaintate în mod expres altui ordin jurisdicţional. De aceea, poate fi clasificat drept 

ordin de drept comun. 

Penal: Ordinul penal judecă procesele şi cauzele penale. O caracteristică a dreptului spaniol constă în faptul că acţiunea 

de drept civil rezultată în urma unei fapte penale poate fi exercitată împreună cu cea penală. În acest caz, instanţa penală 
va stabili despăgubirile corespunzătoare pentru remedierea daunelor şi prejudiciilor cauzate de infracţiunea sau fapta 
penală respectivă. 

Contencios administrativ: ordinul contenciosului administrativ controlează legalitatea acţiunilor administraţiilor publice şi 

examinează cererile de atragere a răspunderii patrimoniale adresate împotriva acestora.  

Social: examinează pretenţiile înaintate ce ţin de dreptul social, atât în cazul litigiilor individuale dintre angajat şi 

angajator, cu ocazia încheierii unui contract de muncă, cât şi în caz de negociere colectivă, precum şi în cadrul pretenţiilor 
privind asigurările sociale sau celor înaintate împotriva statului, atunci când acesta din urmă este responsabil de legislaţia 
muncii.  

Pe lângă cele patru ordine jurisdicţionale, în Spania există o jurisdicţie militară.  

Jurisdicţia militară presupune o excepţie de la principiul unităţii jurisdicţionale.  

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi pagina privind jurisdicţia de drept comun în Spania.  

În Spania nu există niciun ordin jurisdicţional extraordinar, însă în cadrul ordinelor jurisdicţionale menţionate au fost create 
instanţe speciale în funcţie de materia abordată. De exemplu, există Juzgados de Violencia sobre la Mujer (instanţe 

pentru cazurile de violenţă împotriva femeilor), Juzgados de vigilancia penitenciaria (instanţe de supraveghere a 
executării pedepselor) sau de menores (instanţe pentru minori). Aceste instanţe sunt de jurisdicţie de drept comun, dar 
sunt specializate într-o anumită materie. Pentru informaţii suplimentare, a se vedea capitolul privind instanţele 
specializate din Spania.  

Ierarhia instanţelor 

Spania urmează un model de instanţă dublă, ceea ce determină ierarhizarea tribunalelor în cadrul unui sistem de căi de 
atac. 
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Trebuie să înţelegem ce prevede sistemul juridic spaniol în privinţa competenţelor fiecărei instanţe pentru a vedea ce căi 
de atac există şi în faţa cărei instanţe vor trebui să se prezinte. Pentru informaţii suplimentare, a se vedea prezentarea 
jurisdicţiei de drept comun în Spania.  

Baze de date juridice 

Este gratuit accesul la bazele de date? 

Da, accesul este gratuit.  

 

 

Sisteme judiciare în statele membre - Suedia 

Organizarea justiției – sisteme judiciare 

Tipuri de instanțe judecătorești – scurtă descriere 

Sistemul judiciar se referă în general la autoritățile și agențiile responsabile de aplicarea normelor statului de drept și de 
asigurarea certitudinii juridice. Instanțele judecătorești reprezintă coloana vertebrală a sistemului judiciar, care cuprinde, 
de asemenea, autoritățile responsabile de prevenirea criminalității și cercetarea penală, respectiv: 

 Poliția 

 Autoritatea de Urmărire Penală și Oficiul Național pentru Infracțiuni Economice din Suedia 

 Institutul Național de Medicină Legală (Rättsmedicinalverket) 

 Serviciul pentru Penitenciare și Eliberare Condiționată din Suedia (Kriminalvården). 

Alte autorități pot avea sarcini legate de sistemul judiciar, de exemplu Serviciul de Executare. 

Ierarhizarea instanțelor judecătorești 

În Suedia există în paralel două tipuri de instanțe: 

 instanțe de drept comun, care soluționează cauze civile și penale;  

 instanțe generale administrative, care soluționează cauze legate de administrația publică. 

Instanțele de drept comun sunt organizate într-un sistem pe trei niveluri: curți regionale, curți de apel și Curtea 

Supremă. 

Instanțele administrative sunt, de asemenea, organizate într-un sistem pe trei niveluri: curți administrative, curți de apel 
administrative și Curtea Supremă Administrativă. În plus, au fost înființate o serie de instanțe și tribunale specializate 
pentru soluționarea anumitor tipuri de cauze și materii. 

Administrarea instanțelor 

Ministerul Justiției se ocupă de aspectele legate de instanțe, inclusiv codurile de procedură și organizarea instanțelor. 

Cu toate acestea, nici guvernul și nicio altă agenție nu are autoritatea de a decide în legătură cu hotărârile pronunțate de 
o instanță în cauze individuale. 

Administrația Națională a Instanțelor este agenția administrativă centrală pentru instanțele publice, instanțele 
administrative publice, tribunalele regionale pentru locațiune, tribunalele regionale pentru închiriere și Autoritatea 
Națională pentru Asistență Juridică. 

 

 

http://www.polisen.se/Kalmar_lan/sv/
http://www.aklagare.se/
http://www.ekobrottsmyndigheten.se/
http://www.rmv.se/
http://www.kriminalvarden.se/
http://www.kronofogden.se/
http://www.regeringen.se/sb/d/1476
http://www.domstol.se/
http://www.rattshjalp.se/
http://www.rattshjalp.se/
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Sisteme judiciare în statele membre - Ungaria 
 

Administrarea instanțelor 

Președintele Oficiului Judiciar Național 

Administrarea centrală a instanțelor este gestionată de Președintele Oficiului Judiciar Național (OJN), sprijinit de vice-

președintele general și de alți vice-președinți, precum și de personalul oficiului. Activitatea administrativă a Președintelui 
Oficiului Judiciar Național este supervizată de Consiliul Judiciar Național (CJN). Președintele Oficiului Judiciar Național 
este responsabil de modul în care funcționează administrația centrală, de eficiența acesteia și de îndeplinirea atribuțiilor 
acesteia într-un mod compatibil cu principiul constituțional al independenței judiciare, în măsura în care legea prevede 
astfel. În exercitarea puterilor sale administrative, Președintele Oficiului Judiciar Național emite decizii, regulamente și 
recomandări. 

Președintele Oficiului Judiciar Național este ales cu o majoritate de două treimi din membrii Parlamentului maghiar, la 
recomandarea Președintelui Republicii. Doar un judecător poate fi ales în funcția de Președinte al Oficiului Judiciar 
Național. 

Consiliul Judiciar Național  

Consiliul Judiciar Național (CJN) este organismul care supervizează administrarea centrală a instanțelor judecătorești. 

Acesta are sediul la Budapesta și este alcătuit din 15 membri. Președintele Curții Supreme (Kúria) este membru al 
Consiliului Judiciar Național, iar ceilalți 14 membri sunt aleși în cadrul unei reuniuni a judecătorilor delegați, din rândul 
delegaților, cu majoritate simplă, prin vot secret. În cadrul primei reuniuni, judecătorii delegați aleg un judecător de la o 
curte de apel, cinci judecători de la instanțele regionale, șapte judecători de la instanțe locale și un judecător de la un 
tribunal al muncii. (Instanțele districtuale, instanțele administrative și instanțele de dreptul muncii vor începe să 
funcționeze la 1 ianuarie 2013.) 

Organizarea instanțelor 

În Ungaria, justiția este exercitată de următoarele tipuri de instanțe: 

 Kúria (Curtea Supremă a Ungariei);  

 curți de apel regionale („ítélőtáblák” în limba maghiară);  

 instanțe regionale („törvényszékek” în limba maghiară);  

 instanțe districtuale („járásbíróságok” în limba maghiară) și  

 instanțe administrative și instanțe de dreptul muncii. 

Competența teritorială a instanțelor corespunde în general împărțirii teritorial-administrative, numele unei instanțe 

indicând locul în care aceasta își are sediul. 

Judecătorii neprofesioniști (nem hivatásos bíró) pot participa la procedurile judiciare în calitate de consultanți în 
anumite cauze și în anumite condiții prevăzute de lege, însă numai judecătorii profesioniști pot servi ca judecători unici 

(egyesbíró) sau președinți ai consiliului (tanácselnök). 

Judecătorii profesioniști sunt numiți de Președintele Republicii și pot fi revocați din funcție numai pentru motivele și în 

conformitate cu procedurile specificate prin lege. Judecătorii sunt independenți și se supun doar legii; aceștia nu pot fi 
membri ai unor partide politice și nu pot fi implicați în activități politice. 

Ierarhizarea instanțelor 

Instanțe districtuale, instanțe administrative și instanțe de dreptul muncii  

Instanțele districtuale și instanțele administrative și instanțe de dreptul muncii soluționează cauze în primă instanță. 

(Până la 31 decembrie 2012, cauzele sunt soluționate în primă instanță de către instanțele locale și tribunalele muncii.) 
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Instanțele administrative și cele de dreptul muncii soluționează cauze referitoare la revizuirea judiciară a deciziilor 

administrative sau legate de relațiile de muncă și alte relații similare (precum și alte cauze de competența acesteia 
conform legii). 

Se pot stabili secții în cadrul instanțelor districtuale, al instanțelor administrative și al celor de dreptul muncii pentru 

tratarea anumitor tipuri de cauze. 

Instanțele regionale 

Instanțele regionale se pronunță în primă instanță atunci când legea prevede astfel și, de asemenea, soluționează căile 
de atac introduse împotriva hotărârilor pronunțate de instanțele locale și tribunalele muncii până la 31 decembrie 2012 

sau de instanțele districtuale, instanțele administrative și instanțele de dreptul muncii, după 1 ianuarie 2013. 

Instanțele regionale sunt formate din complete (tanács), secții și divizii penale, civile, economice, administrative și 
de dreptul muncii (kollégium). Mai multe divizii pot funcționa și împreună. 

Anumite cauze sunt judecate de tribunalele militare (katonai tanács) de pe lângă anumite instanțe regionale desemnate, 

cu domenii de jurisdicție definite. 

Curțile de apel regionale 

Curțile de apel regionale funcționează în Debrecen, Szeged, Budapesta, Győr și Pécs. Aceste instanțe soluționează 

căile de atac introduse împotriva hotărârilor pronunțate de instanțele locale și instanțele regionale, până la 31 decembrie 

2012, sau de instanțele districtuale și instanțele regionale, după 1 ianuarie 2013, în cazu rile prevăzute de lege și se 
pronunță, de asemenea, în alte cauze de competența acestora conform legii. Până la 31 decembrie 2012, căile de atac în 
cauzele administrative sunt soluționate de Curtea de Apel din Budapesta. 

Curțile de apel regionale sunt formate din complete și divizii penale și civile. Până la 31 decembrie 2012, Curtea de 

Apel din Budapesta dispune, de asemenea, de o divizie administrativă. 

Competență teritorială 

 Curtea de Apel Regională Szeged: regiunile Csongrád, Bács-Kiskun și Békés;  

 Curtea de Apel Regională Pécs: regiunile Baranya, Somogy, Tolna și Zala; 

 Curtea de Apel Regională Debrecen: regiunile Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok și Szabolcs-Szatmár-
Bereg;  

 Curtea de Apel Regională Győr: regiunile Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas și Zala;  

 Curtea de Apel Regională Budapesta: Budapesta, regiunile Fejér, Heves, Pest și Nográd.  

Kúria (Curtea Supremă) 

Kúria este organul judiciar suprem din Ungaria și are sediul la Budapesta. Kúria sau Curtea Supremă asigură aplicarea 

uniformă a legii de către instanțe și adoptă în acest sens decizii de armonizare legislativă care sunt obligatorii pentru 
instanțe. 

Președintele Curții Supreme este ales de Parlamentul Ungariei, cu o majoritate de două treimi din membrii acestuia, la 
recomandarea Președintelui Republicii. Președintele Curții Supreme trebuie să fie, în mod obligatoriu, un judecător. 
Președintele Republicii numește vice-președinții Curții Supreme, la recomandarea Președintelui Curții Supreme. 

Kúria (Curtea Supremă) 

 soluționează căile de atac înaintate împotriva hotărârilor pronunțate de instanțele regionale și curțile de apel regionale (în 
cazurile prevăzute de lege); 

 soluționează cereri de revizuire (felülvizsgálati kérelem);  

 adoptă decizii de armonizare legislativă (jogegységi határozat) care sunt obligatorii pentru toate instanțele judecătorești;  

 analizează jurisprudența constituită din hotărâri definitive, ocazie cu care studiază și analizează practica judecătorească generală 
a instanțelor; 

 adoptă decizii judiciare și hotărâri prin care se instituie principii juridice; 

 adoptă decizii privind incompatibilitatea decretelor autorităților locale cu restul legislației sau decizii de anulare a unor astfel de 
decrete; 
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 adoptă decizii de stabilire a neîndeplinirii obligațiilor de punere în aplicare a legislației de către o autoritate locală, astfel cum 
prevede legea, și  

 soluționează alte cauze de competența sa.  

Curtea Supremă este formată din complete de deliberare și armonizare (ítélkező és jogegységi tanács), complete 
pentru administrația municipală și hotărâri de principiu juridic, precum și din divizii penale, civile și în materie 
administrativă și de muncă (kollégium) și secții de analiză a jurisprudenței. 

 


