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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
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Identificatorul european de jurisprudență (ECLI)
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Registrele comerțului
Registrele comerțului în țările UE
Registrele funciare
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Registrele de insolvență și de faliment
Căutare registre de insolvenţă interconectate
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