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Căutare avansată

Meniu
Succesiunea
Divorț și separare legală
Regimul bunurilor în cadrul căsătoriilor și al parteneriatelor civile
Răspunderea părintească - încredințarea copilului și dreptul de vizită
Deplasarea/Stabilirea legală în altă țară împreună cu copiii
Răpirea copiilor de către unul dintre părinți
Obligațiile de întreținere
Plasarea copilului în altă țară, inclusiv într-o familie substitutivă
Somaţia europeană de plată
Taxele judiciare aferente somației europene de plată
Cereri cu valoare redusă
Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă
Insolvenţă/faliment
Punerea sub sechestru a bunurilor pe durata unei anchete în țările UE
Cauze civile
Cauze penale
Licitații judiciare
Videoconferinţe
Medierea
Asistenţă juridică
Formulare on-line
Unde și cum
Sisteme juridice (UE și statele membre)
Atlas Judiciar European în materie civilă
Inculpați (proceduri penale)
Victimele infracţiunilor
Drepturi fundamentale
Documente oficiale
Drepturile minorilor în cadrul procedurilor judiciare
Acces la justiție pe probleme de mediu
Legislaţie comunitară
Impactul virusului COVID-19 asupra domeniului justiției
Legislația națională
Drept internaţional
Publicarea de anunțuri oficiale
Legislația privind protecția consumatorilor – bază de date
Glosare de termeni și traduceri
Jurisprudenţă comunitară
Identificatorul european de jurisprudență (ECLI)
Identificatorul european de jurisprudență (ECLI) - motor de căutare
Libera circulație și alte drepturi ale cetățenilor UE
Jurisprudența națională
Jurisprudenţă internaţională
Registrele comerțului
Registrele comerțului în țările UE
Registrele funciare
Registrele funciare în țările UE
Registrele de insolvență și de faliment
Căutare registre de insolvenţă interconectate

Tipuri de profesii juridice
Avocați
Notari
Traducători/Interpreți autorizați
Găsiți un expert
Experți criminaliști
Mediatori
Formarea practicienilor din domeniul dreptului
Reţeaua judiciară europeană în materie civilă şi comercială
Reţeaua judiciară europeană în materie penală
Eurojust
Institutul European de Drept
EuroPris
Jurisprudenţă
Detalii privind cazul
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