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Meny
Arv
Skilsmässa och hemskillnad
Egendom i äktenskap och registrerade partnerskap
Föräldraansvar – vårdnad och umgängesrätt
Lagligen flytta utomlands med barn
Bortförande av barn vid vårdnadstvister
Underhåll till familjemedlemmar
Gränsöverskridande placering av barn, däribland i fosterhem (familjehem)
Europeiskt betalningsföreläggande
Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande
Småmål
Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande
Insolvens/konkurs
Säkra tillgångar i andra EU-länder
Tvistemål
Brottmål
Offentliga auktioner
Videokonferenser
Medling
Rättshjälp
Webbformulär
Var och hur?
EU:s och medlemsländernas rättssystem
Europeisk civilrättslig atlas
Tilltalade (brottmål)
Brottsoffer
Grundläggande rättigheter
Offentliga handlingar
Minderårigas rättigheter vid domstolsförfaranden
Möjlighet till rättslig prövning i miljöärenden
EU-lagstiftning
Coronautbrottets effekter inom det rättsliga området
Nationell lagstiftning
Internationell lagstiftning
Publicering av kungörelser
Databas över konsumentlagstiftningen
Ordlistor och översättningar
EU:s rättspraxis
Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI)
Sök med Ecli (Europeisk identifikationskod för rättspraxis)
Fri rörlighet och andra rättigheter för EU-medborgare
Nationell rättspraxis
Internationell rättspraxis
Företagsregister – sök företag i EU
Företagsregister i EU-länderna
Fastighetsregister på EU-nivå
Fastighetsregister i EU-länderna
Konkurs- och insolvensregister
Konkurs- och insolvensregister – sök insolventa företag i EU

Typer av juristyrken
Advokater
Notarier
Auktoriserade översättare/rättstolkar
Hitta en sakkunnig
Forensiker
Medlare
Utbildning av rättstillämpare
Europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område
Det europeiska straffrättsliga nätverket
Eurojust
Europeiska rättsinstitutet
EuroPris
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