RO
Prima pagină>Legislație și jurisprudență>Identificatorul european de jurisprudență (ECLI)
Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii
noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change
Identificatorul european de jurisprudență (ECLI)

cehă

Republica Cehă
Coordonatorul ECLI la nivel național
Curtea Supremă (Nejvyšší soud)
Burešova 571/20, Brno - Veveří, cod poștal: 657 37
Republica Cehă
Tel.: +420 541 593 111
Fax.: +420 541 213 493
Cutia cu date: kccaa9t
e-mail: podatelna@nsoud.cz (vă rugăm să indicați ECLI la subiect)
pagina web: http://www.nsoud.cz/
Persoană de contact: JUDr. Michal Malaník
Generarea unui identificator ECLI național (sintaxa ECLI)
Identificatorul ECLI a fost introdus în Republica Cehă în aprilie 2012 pentru desemnarea hotărârilor pronunțate de Curtea Supremă ( Nejvyšší soud).
Începând din martie 2014, acesta a fost utilizat și pentru desemnarea hotărârilor Curții Constituționale (Ústavní soud). Hotărârile pronunțate de aceste
instanțe pot fi căutate cu ajutorul identificatorului ECLI pe site-urile instanțelor (hotărârile Curții Supreme la adresa http://www.nsoud.cz/ și hotărârile Curții
Constituționale la adresa http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx).
Codul de țară
[CZ]: Codul de țară pentru Republica Cehă.
Codurile instanțelor
[NS]: Nejvyšší soud (Curtea Supremă a Republicii Cehe).
[US]: Ústavní soud (Curtea Constituțională a Republicii Cehe).
Exemplu de identificator ECLI pentru hotărârile instanțelor cehe
ECLI:CZ:NS:2012:spisová značka.1

[CZ] codul de țară (CZ pentru Republica Cehă);
[NS] este codul instanței care a pronunțat hotărârea (NS pentru Curtea Supremă);
[2012] indică anul în care a fost pronunțată hotărârea;
[spisová značka] (numărul cauzei) nu conține spații sau bare oblice orientate spre dreapta; acestea se înlocuiesc cu un punct;
numărul [1] este numărul de ordine al unei hotărâri cu același număr al cauzei. Includerea numărului de ordine asigură faptul că același identificator ECLI nu
este utilizat pentru a desemna două sau mai multe hotărâri pronunțate de o instanță în același an.
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http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx
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