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National ECLI-koordinator
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Websted: http://www.nsoud.cz/
Kontaktperson: Michal Malaník
Dannelse af en national ECLI (ECLI-syntaks)
I april 2012 blev ECLI-identifikatoren indført i Tjekkiet for at henvise til højesterets (Nejvyšší soud) afgørelser og fra marts 2014 til afgørelser fra
forfatningsdomstolen (Ústavní soud). ECLI gør det muligt at finde disse afgørelser på domstolenes relevante hjemmesider (højesterets afgørelser på
http://www.nsoud.cz/ og forfatningsdomstolens på http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx).
Landekode
[CZ]: "Landekoden" for Tjekkiet
Domstolskoder
[NS]: Nejvyšší soud (Tjekkiets højesteret)
[US]: Ústavní soud (Tjekkiets forfatningsret)
Eksempel på en ECLI-identifikator, der henviser til en afgørelse fra en tjekkisk retsinstans
ECLI:CZ:NS:2012:spisová značka.1
[CZ] landekode (CZ for Tjekkiet);

[NS] er forkortelsen (koden) for den domstol, der har truffet afgørelsen (NS for højesteret);
[2012] angiver året, hvor afgørelsen blev truffet;
[spisová značka] (sagsnummeret) der er angivet uden mellemrum og uden skråstreg, idet disse erstattes af et punkt;
tallet [1] svarer til rækkefølgen af enhver afgørelse, der henhører under samme sagsnummer. Indsættelsen af dette nummer gør det muligt at undgå, at flere
afgørelser fra en domstol tildeles det samme ECLI-nummer i løbet af et år.
Nyttige links
http://www.nsoud.cz/
http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx
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