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Vnitrostátní systémy soudní moci
Rumunsko
Tato část portálu vám poskytne přehled o rumunských soudech.
Organizace soudnictví – soustava soudů
Principy, struktura a organizace rumunské soustavy soudů jsou stanoveny rumunskou ústavou a zákonem č. 304/2004 o organizaci soudnictví.
Soustavu soudů tvoří následující soudy:
nejvyšší kasační a trestní soud,
odvolací soudy,
tribunály,
specializované tribunály,
okresní soudy a
vojenské soudy.
Hierarchie soudů
Jako nejvyšší soud Rumunska působí Nejvyšší kasační a trestní soud. Tento soud zajišťuje jednotný výklad a uplatňování zákona ostatními soudy.
15 odvolacích soudů má ve svém soudním obvodu tribunály a specializované tribunály,
42 tribunálů je organizováno na úrovni žup (județ) a v Bukurešti a sídlí v sídelních městech každé župy,
4 specializované tribunály působí jako specializované soudy ve věcech týkající se rodiny a dětí (1) a v obchodních věcech (3).
Tribunály mají ve svém obvodu 176 okresních soudů.
Druhy soudů – stručný popis
V obvodě každého ze 42 tribunálů vykonává svoji soudní činnost vždy několik okresních soudů.
Všech 176 aktivních okresních soudů je organizováno na úrovni žup a v Bukurešti.
V čele každého soudu stojí předseda s řídicí pravomocí. Každý úsek soudu je veden předsedou konkrétního úseku. U každého soudu rozhoduje o
všeobecných otázkách souvisejících s řízením soudu řídící výbor.
Vojenské soudy jsou uspořádány do 4 vojenských tribunálů, regionálního vojenského tribunálu v Bukurešti a vojenského odvolacího soudu v Bukurešti.
Každý vojenský tribunál má postavení vojenské jednotky.
Vrchní rada soudců a státních zástupců zaručuje v souladu s ústavou nezávislost soudní moci, dodržování zákonů a kritérií způsobilosti a profesní etiky při
vykonávání profese soudců a státních zástupců.
Ministerstvo spravedlnosti přispívá k řádnému fungování soudní moci a zajišťuje podmínky výkonu spravedlnosti jako veřejné služby a ochranu právního
řádu, práv a svobod občanů.
Právní databáze
K dispozici jsou následující on-line právní databáze:
judikatura Nejvyššího kasačního a trestního soudu je zveřejněna na internetové stránce Nejvyššího kasačního a trestního soudu,
shrnutí rozhodnutí soudu jsou zveřejněna na soudním portálu. Viz například souhrn rozhodnutí Odvolacího soudu v Bukurešti,
kompletní normativní akty rumunského práva (zákony, nařízení vlády, rozhodnutí vlády atd.) jsou shromážděny v rumunské právní databázi, kterou vlastní a
spravuje rumunská Legislativní rada.
Je přístup do právní databáze zdarma?
Ano, přístup do právní databáze je zdarma.
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