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Identificatorul european de jurisprudență (ECLI)
Identificatorul european de jurisprudență (European Case Law Identifier — ECLI) a fost creat pentru a facilita citarea corectă și neechivocă a hotărârilor
pronunțate de instanțele europene și naționale. Un set unitar de metadate va contribui la îmbunătățirea instrumentelor de căutare a jurisprudenței.
Înainte de crearea ECLI, găsirea jurisprudenței relevante era un proces dificil care necesita mult timp. Să luăm, de exemplu, cazul în care se cunoștea faptul
că o hotărâre a curții supreme a unui stat membru A prezenta interes pentru o dezbatere juridică specifică. Cauza era înregistrată în diverse baze de date de
jurisprudență, naționale și transfrontaliere, dar în fiecare bază de date hotărârea avea un alt identificator. Toți acești identificatori – în cazul în care erau
cunoscuți – trebuiau menționați pentru ca respectiva cauză să fie găsită într-o anumită bază de date. Căutarea era îngreunată și de existența unor reguli
diferite de citare și a unor stiluri diferite. În plus, utilizatorii trebuiau să parcurgă toate bazele de date pentru a afla dacă această cauză a curții supreme era
disponibilă – rezumată, tradusă sau adnotată. Cu sistemul ECLI va fi suficientă o singură căutare, pe o singură interfață de căutare, folosind doar un
identificator pentru a găsi toate ocurențele hotărârii în toate bazele de date participante, naționale și transfrontaliere.
Accesul facilitat la hotărârile judecătorești din alte state membre este de o importanță crescândă pentru consolidarea rolului instanțelor naționale în aplicarea
și respectarea legislației UE. Procesul de căutare și de citare a hotărârilor din alte state membre este îngreunat în mod semnificativ de diferențele dintre
sistemele naționale de identificare a jurisprudenței, de normele de citare și de câmpurile tehnice care descriu caracteristicile unei hotărâri.
Pentru a remedia aceste aspecte și a facilita accesul la jurisprudența națională, străină și europeană și citarea acesteia, Consiliul Uniunii Europene a invitat
statele membre și instituțiile UE să introducă identificatorul european de jurisprudență (ECLI) și un set minim de metadate uniforme pentru jurisprudență.
Caracteristicile principale ale ECLI
ECLI este un identificator uniform care are același format, ușor de recunoscut, pentru toate statele membre și instanțele judecătorești din UE. Acesta este
alcătuit din cinci elemente obligatorii:
„ECLI”: pentru a se marca faptul că este vorba de identificatorul european de jurisprudență;
codul de țară;
codul instanței care a pronunțat hotărârea;
anul în care a fost pronunțată hotărârea;
un număr de ordine, de până la 25 de caractere alfanumerice, într-un format care urmează să fie stabilit de fiecare stat membru; se permite folosirea
punctelor, dar nu și a altor semne de punctuație.
Elementele sunt separate prin semnul de punctuație două puncte. Un exemplu (inexistent) de ECLI ar putea fi:
ECLI:NL:HR:2009:384425, însemnând decizia nr. 384425 a Curții Supreme („HR”) din Țările de Jos („NL”), din 2009.
Metadate
Pentru a facilita înțelegerea și găsirea jurisprudenței, fiecare document care conține o hotărâre judecătorească ar trebui să conțină un set de metadate, astfel
cum sunt descrise în acest paragraf. Aceste metadate ar trebui descrise conform standardelor stabilite prin Dublin Core Metadata Initiative.
Concluziile Consiliului privind ECLI oferă o descriere a metadatelor care pot fi utilizate.
Coordonatorul ECLI
Fiecare stat membru care utilizează ECLI trebuie să desemneze un organism guvernamental sau o organizație judiciară drept coordonator ECLI la nivel
național. Coordonatorul ECLI la nivel național este responsabil de stabilirea listei de coduri pentru instanțele participante, de publicarea modului în care este
constituit numărul de ordine, precum și de toate celelalte informații care sunt relevante pentru funcționarea sistemului ECLI. Coordonatorul ECLI pentru EU
este Curtea de Justiție a Uniunii Europene.
Fiecare stat membru decide dacă și în ce măsură va folosi sistemul ECLI, de exemplu, dacă acesta va fi folosit retroactiv pentru hotărârile anterioare sau
numărul instanțelor care participă, de exemplu numai la nivelul instanței supreme sau la nivelul tuturor instanțelor, etc.
Dimensiunea europeană și internațională
Făcând clic pe steagurile statelor membre din partea dreaptă, veți găsi informații privind aplicarea ECLI de către the Curtea de Justiție a Uniunii Europene și
Oficiul European de Brevete.
În conformitate cu concluziile Consiliului, Comisia Europeană a dezvoltat un motor de căutare multilingv care permite utilizatorilor să găsească hotărâri
judecătorești aflate în baza de date a organismelor care asigură publicarea jurisprudenței și care au adoptat standardul ECLI; o condiție suplimentară este ca
aceste organisme să fi acordat Comisiei acces la datele lor.
Un rezolvitor ECLI este, de asemenea, disponibil la https://e-justice.europa.eu/ecli/ - orice ECLI introdus după această cale va afișa metadatele ECLI
relevante (dacă sunt disponibile). De exemplu, https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI:NL:HR:2016:764 ar urma să afișeze direct metadatele hotărârii ECLI:NL:
HR:2016:764.
Paginile statelor membre
Pe paginile statelor membre puteți găsi următoarele informații:
dacă statul membru a introdus deja ECLI și metadatele;
dacă nu, dacă intenționează să facă acest lucru;
dacă da, informații privind codurile instanțelor, regulile de formatare, metadatele etc.;
coordonatorul ECLI la nivel național.
Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.
Ultima actualizare: 08/05/2019
Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene.
Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă
rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Identificatorul european de jurisprudență (ECLI) - Uniunea Europeană
Curtea de Justiție a Uniunii Europene ( ECLI-Coordinator@curia.europa.eu) este coordonatorul ECLI pentru instanțele din Uniune.
Codul de țară
Codul de țară pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene care se utilizează în cadrul celui de-a doilea element din ECLI este: [EU]
Generarea ECLI

Componentele ECLI pentru identificarea hotărârilor Curții de Justiție a Uniunii Europene:
abrevierea ECLI
codul de țară: [EU]
codul instanței:
C = Curtea de Justiție
T = Tribunalul
F = Tribunalul Funcției Publice
anul pronunțării hotărârii (format AAAA)
numărul de ordine, compus din:
numărul hotărârii:instanță:an
Exemple:
ECLI:EU:C:1998:27 este al 27-lea document al Curții de Justiție cu ECLI din 1998
ECLI:EU:T:2012:426 este al 426-lea document al Tribunalului cu ECLI din 2012
ECLI:EU:F:2010:80 este al 80-lea document al Tribunalului Funcției Publice cu ECLI din 2010
Linkuri utile
EUR-Lex
Curia
Ultima actualizare: 18/01/2019
Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene.
Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă
rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Identificatorul european de jurisprudență (ECLI) - Internațional
Oficiul European de Brevete
Oficiul European de Brevete (European Patent Office, EPO) pune la dispoziția inventatorilor o procedură uniformă de cerere de brevet prin care aceștia
pot solicita protecție prin brevet în până la 40 de țări europene. Condus de un consiliu de administrație, oficiul reprezintă ramura executivă a
Europene de Brevete.

Organizației

Coordonarea ECLI în cadrul Oficiului European de Brevete este efectuată de
Departamentul de publicații
publicații.
Adresa poștală
Postfach 90
1031 Vienna
Austria
Adresa
Rennweg 12
1030 Vienna
Austria
Codul de țară
Pentru Oficiul European de Brevete, codul de țară care se utilizează în cadrul celui de-a doilea element din ECLI este: [EP]
Generarea unui ECLI național
Componentele ECLI pentru identificarea deciziilor camerelor de apel ale Oficiului European de Brevete:
abrevierea ECLI
codul de țară: EP
codul instanței: BA (BA= Boards of Appeal of the European Patent Office) (camerele de apel ale Oficiului European de Brevete)
anul emiterii deciziei (format AAAA)
numărul de ordine, compus din:
numărul deciziei (numărul inițial al cazului, fără bară oblică). Compus din 7 cifre --> 1 cifră (codul tipului de decizie) + 4 cifre (numărul de ordine al deciziei) +
2 cifre (ultimele două cifre ale anului deciziei)
Codul pentru tipurile de decizii ale Oficiului European de Brevete:
D: pentru camera disciplinară de apel
G: pentru Marea Cameră de Apel
J : pentru camera juridică de apel
T: pentru camerele tehnice de apel
W: pentru deciziile în cazurile de opunere
R: pentru deciziile în cazurile de revizuire
un punct
data deciziei (format ZZLLAAAA)
Exemplu:
ECLI:EP:BA:2002:D000300.20020503
EP = European Patent Office (Oficiul European de Brevete)
BA = Boards of Appeal of the European Patent Office (camerele de apel ale Oficiului European de Brevete)
2002= anul în care s-a emis decizia (exemplu)
D000300= D0003/00 (numărul deciziei)
20020503 = 2002.05.03 (data emiterii deciziei)
Utilizarea ECLI
ECLI este utilizat exclusiv pentru identificarea deciziilor camerelor de apel ale Oficiului European de Brevete.
Căutarea după ECLI este posibilă în baza de date a deciziilor camerelor de apel ale OEB (a se vedea linkul de mai jos)
Linkuri utile
Baza de date a deciziilor emise de camerele de apel ale OEB

Jurisprudența camerelor de apel
Registrul European de Brevete
Ultima actualizare: 20/05/2019
Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene.
Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă
rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii
noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Identificatorul european de jurisprudență (ECLI) - Belgia
Sistemul belgian nu este deocamdată adaptat la sistemul ECLI.
Ultima actualizare: 14/09/2016
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii
noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Identificatorul european de jurisprudență (ECLI) - Bulgaria
Coordonatorul ECLI la nivel național
Coordonatorul ECLI la nivel național este:
Consiliul Suprem Judiciar - Vissh sadeben savet (VSS)
Ul. Saborna 9
Sofia 1000
Până la crearea unei adrese de email funcționale, informațiile pot fi trimise la:
Martin Velichkov,
martin.velichkov@mail.bg , telefon + 359 2 930 49 43
Valeri Mihaylov,
valery@abv.bg , telefon + 359 2 930 49 36
Codul de țară ID
Codul de țară pentru Bulgaria este: [BG]
Generarea identificatorului ECLI
Consiliul Suprem Judiciar a adoptat un model pentru site-urile web ale instanțelor, care include o secțiune dedicată hotărârilor judecătorești; acestea trebuie
publicate cu respectarea Legii bulgare privind protecția datelor cu caracter personal (Zakon za zashtita na lichnite danni). De asemenea, Consiliul Suprem
Judiciar a aprobat publicarea hotărârilor judecătorești pe o interfață web centralizată.
Ultima actualizare: 17/12/2018
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii
noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Identificatorul european de jurisprudență (ECLI) - 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.
Linkuri utile
http://www.nsoud.cz/
http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx
Ultima actualizare: 13/05/2019
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Identificatorul european de jurisprudență (ECLI) - Danemarca
Coordonatorul ECLI la nivel național
Administrația instanțelor (Domstolsstyrelsen)
St. Kongensgade 1-2
1264 København K.
Tel: 70 10 33 22
post@domstolsstyrelsen.dk
Codul de țară
Codul de țară ECLI pentru Danemarca este: [DK]
Generarea identificatorului ECLI
Se vor furniza informații într-o etapă ulterioară.
Ultima actualizare: 13/06/2018
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii
noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Identificatorul european de jurisprudență (ECLI) - Germania
Coordonatorul național ECLI
Coordonatorul ECLI desemnat de Germania este
Bundesamt für Justiz [Biroul Federal de Justiție]
Kompetenzzentrum Rechtsinformationssystem des Bundes [Centrul federal de competență - Sistemul de informații juridice] (CC-RIS)
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Germania
+49 228 410 5801
E-mail:
cc-ris@bfj.bund.de
http://www.bundesjustizamt.de
Codul țării
Codul țării din structura ECLI pentru Germania este: [DE]
Generarea unui ECLI național
La nivel federal, toate instanțele federale vor să introducă identificatorul european de jurisprudență (ECLI), iar la nivelul landurilor acest lucru se va întâmpla
la o dată ulterioară.
Până în prezent, următoarele instanțe au introdus ECLI în bazele lor de date de jurisprudență: Curtea Federală Constituțională, Curtea Federală
Administrativă și Curtea Federală pentru Litigii de Muncă. Tuturor hotărârilor publicate pe site-urile lor web de la introducerea ECLI li s-a alocat un astfel de
număr. Pentru mai multe detalii, puteți accesa:
http://www.bundesverfassungsgericht.de
http://www.bundesverwaltungsgericht.de
http://www.bundesarbeitsgericht.de (pentru hotărâri după 1.1.2015).
Din cele cinci părți ale numărului de identificare ECLI, primele două litere sunt întotdeauna codul statului membru:
ECLI:DE:[codul instanței]:[anul hotărârii]:[numărul de serie]
Fiecărei instanțe i se alocă un cod și norme proprii de generare a numărului serial. Ca regulă generală, pentru anul deciziei se trec patru cifre (aaaa, de
exemplu 2015).
Curtea Federală Constituțională (Bundesverfassungsgericht)
Codul instanței este întotdeauna BVerfG.
Numărul de serie (numărul de înregistrare) se compune din patru sau, în cazul în care este necesară o literă distinctivă suplimentară, din cinci părți, a treia și
a patra, precum și a patra și a cincea parte fiind separate printr-un punct.
1. Tipul de procedură:
b
acțiune în constatarea caracterului neconstituțional al unei părți
c
cale de atac împotriva unei decizii în materie electorală
e
procedură de soluționare a unui conflict între organisme constituționale
f
control judisdicțional în abstracto
g
litigii între landuri și federație

h

alte litigii între federație și landuri

k
l

litigii privind constituția unui land
control jurisdicțional în concreto

m
n

controlul dreptului internațional public preluat în dreptul federal
interpretarea legii fundamentale în urma unei trimiteri din partea Curții Constituționale

p
q

hotărâri în alte chestiuni care i-au fost supuse în temeiul unei legi federale
măsuri provizorii

r
up

acțiuni de natură constituțională
hotărâri ale curții pronunțate în formațiune completă

a unui land

vb
contestații privind întârzierile judiciare
2. Abrevieri ale formațiunilor curții: „k” pentru hotărârile pronunțate de o cameră sau „s” pentru hotărârile pronunțate de un senat (o secție) (nu există
abrevieri pentru hotărârile curții pronunțate în formațiune completă sau pentru plângeri privind întârzierile judiciare; în aceste cazuri, formațiunea curții este
implicit indicată de abrevierile „up” și „vb”).
3. Data exactă a hotărârii în format aaaallzz
4. Opțional: o literă distinctivă suplimentară (a-z) atunci când hotărârile sunt pronunțate în aceeași zi sau au același număr de referință (de exemplu:
ordonanță de prelungire a măsurilor provizorii + sentință pe fond cu aceeași dată/număr de referință),
5. Numărul de referință
Exemplu:
Identificatorul ECLI al hotărârii pronunțate la data de 21 ianuarie 2015 cu numărul de referință 2 BvR 1856/13 este:
ECLI:DE:BVerfG:2015:rk20150121.2bvr185613.
Curtea Federală Administrativă (Bundesverwaltungsgericht)
Codul instanței este întotdeauna BVerwG.
Numărul de serie este compus din patru părți, a doua și a treia, precum și a treia și a patra parte fiind separate printr-un punct.
1. Data exactă a hotărârii în format zzllaa
2. Abrevierea tipului de hotărâre [U pentru Urteil (hotărâre definitivă), B pentru Beschluss (încheiere), G pentru Gerichtsbescheid (ordin)].
3. Numărul de referință și
4. Întotdeauna: numărul de identificare suplimentar, de exemplu „0”(pentru a face diferența între două sau mai multe documente legate de același tip de
hotărâre, din aceeași zi, cu același număr de referință).
Exemplu:
Identificatorul ECLI al hotărârii pronunțate la data de 17 aprilie 2002 cu numărul de referință 9 CN 1.01 este:
ECLI:DE:BVerwG:2002:170402U9CN1.01.0
Curtea Federală pentru Litigii de Muncă (Bundesarbeitsgericht)
Codul instanței este întotdeauna BAG.
Numărul de serie este compus din patru părți, separate printr-un punct:
1. Data exactă a hotărârii în format zzllaa
2. Abrevierea tipului de hotărâre [B pentru Beschluss (încheiere), U pentru Urteil (hotărâre definitivă)]
3. numărul de referință și
4. Întotdeauna: numărul de identificare suplimentar, de exemplu „0”(pentru a face diferența între două sau mai multe documente legate de același tip de
hotărâre, din aceeași zi, cu același număr de referință).
Exemplu:
Identificatorul ECLI al hotărârii pronunțate de Curtea Federală pentru Litigii de Muncă din 7 ianuarie 2015 cu numărul de referință 10 AZB 109/14 este:
ECLI:DE:BAG:2015:070115.B.10AZB109.14.0
Ultima actualizare: 31/08/2016
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini
a fost modificată
recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la
traducătorii noștri.
Identificatorul european de jurisprudență (ECLI) - Estonia
Estonia se pregătește să introducă ECLI pentru jurisprudența publicată în Riigi Teataja (Monitorul Oficial).
Ultima actualizare: 14/05/2019
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Identificatorul european de jurisprudență (ECLI) - Irlanda
Coordonatorul național ECLI
Coordonatorul național ECLI este Departamentul pentru Justiție și Egalitate.
Codul de țară
Codul de țară pentru Irlanda este: [IE]
Generarea ECLI la nivel național

În prezent nu este posibilă formarea unui ECLI la nivel național pe baza informațiilor existente în mod public. Forma exactă a ECLI se află încă în curs de
analiză și nu a fost finalizată.
Ultima actualizare: 05/04/2017
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini
a fost modificată
recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la
traducătorii noștri.
Identificatorul european de jurisprudență (ECLI) - Grecia
Grecia nu participă la sistemul ECLI.
Cu toate acestea, în prezent este în curs de constituire o bază de date unificată, care va cuprinde toate hotărârile instanțelor naționale. Pe internet pot fi deja
consultate mai multe baze de date electronice privind jurisprudența. Acestea se referă la activitatea următoarelor instituții, conținând exclusiv jurisprudența
proprie:
1) Curtea Supremă din Grecia
http://www.areiospagos.gr/
2) Consiliul de Stat
https://www.ste.gr/ste/faces/index.jsp
3) Tribunalul Administrativ de Primă Instanță din Atena
(la acest serviciu au acces doar utilizatorii autorizați)
http://www.protodikeio-ath.gr/opencms_prot/opencms/ProtSite/
De asemenea, există baze de date private, care pot fi accesate contra cost. De exemplu:
1) baza de date a Baroului din Atena
http://www.dsanet.gr/
2) baza de date a societății Intracom Services (privată)
http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/nomos_frame.html
Ultima actualizare: 19/09/2016
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Identificatorul european de jurisprudență (ECLI) - Spania
Coordonatorul ECLI la nivel național
Coordonatorul ECLI la nivel național este Centro de documentación Judicial - CENDOJ (Centrul de documentare judiciară), un organism tehnic din cadrul
Consiliului General al Sistemului Judiciar din Spania):
cendoj.ecli@cgpj.es.
Codul țării
Codul Spaniei este: [ES]
Crearea ECLI la nivel național
ECLI a fost introdus în Spania în noiembrie 2012.
Acest lucru a fost posibil întrucât în Spania jurisprudența avea deja un identificator național, de la începutul proiectului ECLI, la 27 octombrie 2011, denumit
ROJ (Repositorio Oficial de Jurisprudencia), prin care se identifică hotărârile pronunțate de toate instanțele spaniole, de la instanțele de prim grad de
jurisdicție până la Curtea Supremă.
Site-ul
http://www.poderjudicial.es/ oferă acces cetățenilor la hotărârile pronunțate de toate instanțele spaniole, în prezent în număr de 5 600 000 de
hotărâri, în creștere în fiecare an. Judecătorii/magistrații, procurorii și grefierii au acces într-un mediu restricționat cu informații suplimentare și linkuri către
jurisprudența Curții Constituționale (Tribunal Constitucional), a Curții de Justiție a Uniunii Europene, precum și legislația și doctrina națională și internațională:
http://www.poderjudicial.es/.
În prezent identificatorul național ROJ - alocat de CENDOJ - este menținut ca sistem oficial de difuzare a jurisprudenței spaniole, în paralel cu ECLI la nivel
european. Prin urmare, pe portalul e-justice existau, în 2014, 2 500 000 de hotărâri pronunțate de Curtea Supremă ( Tribunal Supremo), Înalta Curte
Națională (Audiencia Nacional), Înaltele Curți de Justiție (Tribunales Superiores de Justicia) și instanțele provinciale (Audiencias Provinciales), precum și o
selecție a hotărârilor pronunțate de instanțele de prim grad de jurisdicție (Primera Instancia) cu un interes legal sau un impact social. Numărul hotărârilor
crește în fiecare zi, deoarece acestea sunt încărcate în sistem. Integrarea ECLI a fost finalizată cu succes în Spania, iar în prezent suntem țară-parteneră în
cadrul proiectului BO-ECLI.
În Spania, ECLI are următoarea structură:
„ECLI”;
Codul de țară: „ES”
Codul instanței: un acronim pentru a indica instanța care a pronunțat hotărârea. - a se vedea rubrica „Codurile instanțelor din structura ECLI”;
Anul deciziei;
Un număr de ordine, care în cazul Spaniei este numărul de ordine al identificatorului național ROJ. Aceasta înseamnă că, odată ce unei hotărâri i s-a alocat
un ROJ, este posibil să i se atribuie în mod automat un identificator ECLI corespunzător.
În plus, în cazul ordonanțelor (Autos), litera „A” se adaugă la sfârșitul numărul de ordine.
EXEMPLE:
În care ROJ este: identificatorul național de jurisprudență.
1) * Hotărâre a Înaltei Curți Naționale din 30 mai 2014. instanța penală, cu ROJ
SAN 2389/2014
ECLI corespunzător va fi:
ECLI:ES:AN:2014:2389
2) * Hotărâre a Înaltei Curți de Justiție din 15 aprilie 2011. Cameră de recursuri din Burgos, comunitatea autonomă Castilla y León, cu ROJ: STSJ CL 782
/2011

ECLI corespunzător va fi:
ECLI:ES:TSJCL:2011:782
Ordinul Camerei Înaltei Curți naționale în materie penală din 29 octombrie 2015, cu ROJ: ANN 199/2015
ECLI corespunzător va fi:
ECLI:ES:AN:2015:199A
Codurile instanțelor din structura ECLI:
În Spania, codul instanței din structura ECLI este acronimul instanței care a pronunțat hotărârea și care este același cu cel utilizat în identificatorul național la
hotărârii (ROJ).
ACRONIM

DENUMIRE

---------------------

---------------------------------------------------------------

TS

Curtea Supremă

AN

Înalta Curte Națională

TSJAND

Înalta Curte de Justiție din Andalusia

TSJAR

Înalta Curte de Justiție din Aragon

TSJAS

Înalta Curte de Justiție din Asturias

TSJBAL

Înalta Curte de Justiție din Insulele Baleare

TSJICAN

Înalta Curte de Justiție din Insulele Canare

TSJCANT

Înalta Curte de Justiție din Cantabria

TSJCL

Înalta Curte de Justiție din Castile-Leon

TSJ CLM

Înalta Curte de Justiție din Castile-La Mancha

TSJCAT

Înalta Curte de Justiție din Catalonia

TSJCV

Înalta Curte de Justiție din Provincia Valencia

TSJEXT

Înalta Curte de Justiție din Extremadura

TSJGAL

Înalta Curte de Justiție din Galicia

TSJLR

Înalta Curte de Justiție din Rioja

TSJMAD

Înalta Curte de Justiție din Madrid

TSJMU

Înalta Curte de Justiție din Murcia

TSJNAV

Înalta Curte de Justiție din Navarre

TSJPV

Înalta Curte de Justiție din Țara Bascilor

TSJCE

Înalta Curte de Justiție din Ceuta

TSJML

Înalta Curte de Justiție din Melilla

APVI

Instanța provincială din Alava

APAB

Instanța provincială din Albacete

APA

Instanța provincială din Alicante

APAL

Instanța provincială din Almeria

APAV

Instanța provincială din Avila

APBA

Instanța provincială din Badajoz

APIB

Instanța provincială din Insulele Baleare

APB

Instanța provincială din Barcelona

APBU

Instanța provincială din Burgos

APCC

Instanța provincială din Caceres

APCA

Instanța provincială din Cadiz

APCS

Instanța provincială din Castellon

APCR

Instanța provincială din Ciudad Real

APCO

Instanța provincială din Cordoba

APC

Instanța provincială din A Coruña

APCU

Instanța provincială din Cuenca

APGI

Instanța provincială din Girona

APGR

Instanța provincială din Granada

APGU

Instanța provincială din Guadalajara

APSS

Instanța provincială din Guipuzcoa

APH

Instanța provincială din Huelva

APHU

Instanța provincială din Huesca

APJ

Instanța provincială din Jaen

APLE

Instanța provincială din Leon

APL

Instanța provincială din Lleida

APLO

Instanța provincială din Rioja

APLU

Instanța provincială din Lugo

APM

Instanța provincială din Madrid

APMA

Instanța provincială din Malaga

APMU

Instanța provincială din Murcia

APNA

Instanța provincială din Navarre

APOU

Instanța provincială din Ourense

APO

Instanța provincială din Asturias

APP

Instanța provincială din Palencia

APGC

Instanța provincială din Las Palmas

APPO

Instanța provincială din Pontevedra

APSA

Instanța provincială din Salamanca

APTF

Instanța provincială din Santa Cruz de Tenerife

APS

Instanța provincială din Cantabria

APSG

Instanța provincială din Segovia

APSE

Instanța provincială din Seville

APSO

Instanța provincială din Soria

APT

Instanța provincială din Tarragona

APTE

Instanța provincială din Teruel

APTO

Instanța provincială din Toledo

APV

Instanța provincială din Valencia

APVA

Instanța provincială din Valladolid

APBI

Instanța provincială din Vizcaya

APZA

Instanța provincială din Zamora

APZ

Instanța provincială din Zaragoza

APCE

Instanța provincială din Ceuta

APML

Instanța provincială din Melilla

JPII

instanță de prim grad de jurisdicție și instanță penală locală

JPI

instanță de prim grad de jurisdicție

JI

instanță penală locală

JSO

instanță de afaceri sociale

JCA

curte de apel administrativă

JM

instanță comercială

JVM

instanță specializată în cauze privind violența împotriva femeilor

JP

instanță penală

JVP

instanță de aplicare a pedepselor

JME

instanță pentru minori

JF

instanță de dreptul familiei

Ultima actualizare: 12/03/2019
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii
noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Identificatorul european de jurisprudență (ECLI) - Franţa
Franța se află în continuare în faza de experimentare pentru implementarea identificatorului european de jurisprudență (European Case Law Identifier, ECLI).
Coordonatorul național ECLI
Secretariatul General al Guvernului a desemnat Direcția Informare Juridică și Administrativă (Direction de l’information légale et administrative DILA)
drept coordonator național ECLI pentru Franța.
Codul de țară
Codul de țară pentru Franța este: [FR]
Generarea ECLI la nivel național
Instanțele supreme franceze implicate în sistemul ECLI sunt:
Consiliul Constituțional;
Curtea de Casație;
Consiliul de Stat.
ECLI este alcătuit din cinci elemente, dintre care primele două sunt constante pentru fiecare stat membru:
ECLI:FR:{cod_instanță}:{anul în care a fost pronunțată hotărârea}:{număr de ordine}
Fiecare instanță a adoptat un cod al instanței, precum și o serie de norme pentru crearea unui numărul de ordine.
Codul reprezentând anul în care a fost pronunțată hotărârea este întotdeauna format din 4 caractere numerice (formatul AAAA, de exemplu 2012).
1. Consiliul Constituțional.
Codul instanței este întotdeauna CC.
Prin urmare, forma generică a ECLI este:
ECLI:FR:CC:{anul în care a fost pronunțată hotărârea}:{numărul de ordine}
Numărul de ordine este compus din două părți separate de un punct:
numărul de serie al tipului hotărârii (număr care pornește de la 1 în fiecare an);
tipul hotărârii (DC, QPC, AN… a se vedea lista tipurilor

De exemplu:
Hotărârea de vineri 27 iulie 2012 nr. 2012-270 QPC va avea următorul ECLI: ECLI:FR:CC:2012:2012.270.QPC
2. Curtea de Casație.
Codul instanței este întotdeauna CCASS.
Prin urmare, forma generică a ECLI este:
ECLI:FR:CCASS:{anul în care a fost pronunțată hotărârea}:{numărul de ordine}
Numărul de ordine cuprinde două elemente unite:
un cod al secției, stabilit pentru ECLI (două caractere alfanumerice prevăzute în tabelul de mai jos):
AP

ADUNARE PLENARĂ (ASSEMBLEE PLENIERE)

AV

AVIZ (AVIS)

C1

CAMERA ÎNTÂI CIVILĂ (PREMIERE CHAMBRE CIVILE)

C2

CAMERA A DOUA CIVILĂ (DEUXIEME CHAMBRE CIVILE)

C3

CAMERA A TREIA CIVILĂ (TROISIEME CHAMBRE CIVILE)

CO

CAMERA COMERCIALĂ (CHAMBRE COMMERCIALE)

CR

CAMERA PENALĂ (CHAMBRE CRIMINELLE)

MI

CAMERA MIXTĂ (CHAMBRE MIXTE)

OR

ORDONANȚA PRIMULUI PREȘEDINTE (ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT)

SO

CAMERA SOCIALĂ (CHAMBRE SOCIALE)

Codul are la bază un număr de gestiune intern compus din 8 caractere:
un caracter reprezentând codul de identificare al secției;
două caractere numerice reprezentând anul în care a fost pronunțată hotărârea;
cinci caractere numerice reprezentând numărul de serie din anul respectiv pentru secția în cauză.
Exemplu: decizia Curții de Casație, Camera penală (Chambre criminelle), din 27 februarie 2013, are numărul de recurs 12-81.063 și numărul de gestiune
C1300710. Prima parte a numărului de ordine al deciziei va fi CR, pentru Chambre criminelle (Camera penală).
ultimele 5 caractere numerice din numărul de gestiune.
În exemplul dat, partea a doua a numărului de ordine va fi 00710. În întregime, decizia pronunțată de Camera penală a Curții de Casație la 27 februarie
2013, cu nr. de recurs 12-81063, va avea următorul ECLI: ECLI:FR:CCASS:2013:CR00710.
3. Consiliul de Stat
Consiliul de Stat utilizează un cod al instanței care identifică tipul secției: rădăcina CE este unită cu mai multe litere, după cum se indică în tabelul de mai jos:
Adunare (Assemblée)

CEASS

Ordonanță (Ordonnance)

CEORD

Secție de contencios (Section du
contentieux)

CESEC

Subsecție unică (Sous-section
jugeant seule)

CESJS

Subsecții reunite (Sous-sections
reunies)

CESSR

Nu se utilizează codul CE singur.
Prin urmare, forma generică este:
ECLI:FR:CE…:{anul în care a fost pronunțată hotărârea}:{numărul de ordine}
Numărul de ordine este, de asemenea, compus din două părți, separate printr-un punct:
numărul de cerere al hotărârii;
data pronunțării hotărârii în formatul AAAALLZZ.
De exemplu:
Decizia Consiliului de Stat nr. 355099, pronunțată de subsecțiile a 3-a și a 8-a reunite, din 1 martie 2013, va avea următorul ECLI: ECLI:FR:CESSR:2013:
355099.20130301
Ultima actualizare: 18/07/2017
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
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recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la
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Identificatorul european de jurisprudență (ECLI) - Croaţia
În
baza de date croată privind jurisprudența nu s-a introdus încă ECLI. Această bază de date este administrată de Curtea Supremă a Republicii Croația (
Vrhovni sud Republike Hrvatske) și poate fi accesată de pe site-ul web al acestei instanțe. În consecință, având în vedere importanța sistemului ECLI și
necesitatea de a-l introduce în toate statele membre ale UE, Ministerul Justiției din Republica Croația și Curtea Supremă a Republicii Croația au decis să
lanseze o licitație, în cadrul programului Justiție 2014-2020 al Direcției Generale Justiție și consumatori, pentru punerea în practică a ECLI.
Ne exprimăm bucuria că proiectul menționat anterior a fost recent aprobat oficial de către Comisia Europeană și vom începe să introducem sistemul ECLI,
împreună cu aproximativ zece parteneri de proiect, la începutul lunii octombrie a acestui an.
Ultima actualizare: 06/09/2016
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Identificatorul european de jurisprudență (ECLI) - Italia
Coordonatorul ECLI la nivel național
Nu a fost încă desemnat un coordonator ECLI la nivel național. În așteptarea desemnării, atribuțiile de coordonator sunt îndeplinite de Direcția Generală
pentru sisteme automate de informați (DGSIA) din cadrul Ministerului Justiției.
Codul de țară
Codul de țară pentru Italia este: [IT].
Generarea ECLI la nivel național
În cadrul etapei actuale de activități-pilot, este în curs de elaborare o propunere privind introducerea ECLI. Mai exact, se elaborează reguli privind modul de
compunere a numărului de ordine al documentelor de jurisprudență, după cum se prevede în normele ECLI, folosind o serie de metadate accesibile, astfel
încât să se garanteze faptul că fiecare număr de identificare este unic.
Ultima actualizare: 02/04/2019
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Identificatorul european de jurisprudență (ECLI) - Cipru
Coordonatorul național ECLI
Coordonatorul național ECLI este Departamentul de Publicații Juridice – email: publicationsc@sc.judicial.gov.cy
Codul de țară
Codul de țară pentru Cipru este: [CY]
Generarea ECLI la nivel național
Formatul exact al ECLI se află încă în curs de analiză și urmează a fi stabilit.
Ultima actualizare: 03/02/2017
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii
noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Identificatorul european de jurisprudență (ECLI) - Letonia
Coordonatorul național ECLI
Coordonatorul național ECLI va fi numit când se va pune în aplicare ECLI.
Codul de țară
Codul de țară pentru Letonia este: [LV]
Generarea ECLI la nivel național
Punerea în aplicare a ECLI este în curs de desfășurare.
Ultima actualizare: 09/08/2017
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Identificatorul european de jurisprudență (ECLI) - Lituania
Coordonatorul național ECLI
Coordonatorul național ECLI este Administrația națională a instanțelor, L.Sapiegos gatvė 15, LT-10312 Vilnius, Lituania. Telefon: +370 5 266 29 81, e-mail:
info@teismai.lt
Codul de țară
Codul de țară pentru Lituania est: [LT]
Generarea ECLI la nivel național
ECLI nu este încă utilizat în Lituania.
Ultima actualizare: 11/04/2019
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Identificatorul european de jurisprudență (ECLI) - Luxemburg
Luxemburg analizează în prezent opțiunea de a pune în aplicare identificatorul european de jurisprudență (European Case-Law Identifier - ECLI).
Ultima actualizare: 20/12/2018
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Identificatorul european de jurisprudență (ECLI) - Ungaria
În prezent în Ungaria nu există planuri de introducere a ECLI.
Ultima actualizare: 07/04/2017
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Identificatorul european de jurisprudență (ECLI) - Malta

Coordonatorul național ECLI
Rolul de coordonator național ECLI este asigurat de instanțele din Malta (courts.justice@gov.mt).
Codul de țară
Codul de țară pentru Malta este: [MT]
Generarea ECLI la nivel național
În Malta, numărul ECLI nu poate fi stabilit pe baza informațiilor privind hotărârile judecătorești aflate la dispoziția utilizatorilor publici. Acesta este generat în
mod automat atunci când hotărârea este introdusă în sistemul instanțelor.
Ultima actualizare: 05/12/2018
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini
a fost modificată
recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la
traducătorii noștri.
Identificatorul european de jurisprudență (ECLI) - Ţările de Jos
Coordonatorul ECLI la nivel național
Coordonatorul ECLI la nivel național este Consiliul judiciar (Raad voor de Rechtspraak):
ecliservice@rechtspraak.nl.
Codul de țară
Codul de țară pentru Țările de Jos este: [NL]
Generarea unui ECLI național
ECLI a fost introdus în Țările de Jos la 28 iunie 2013. ECLI poate fi atribuit:
a) tuturor hotărârilor judecătorești publicate pe site-ul Consiliului judiciar:
http://www.rechtspraak.nl/;
b) tuturor hotărârilor disciplinare publicate pe site-ul autorităților disciplinare comune:
http://www.tuchtrecht.nl/;
c) tuturor hotărârilor judecătorești care nu sunt publicate pe site-urile indicate la literele (a) și (b) de mai sus, însă sunt publicate în reviste sau în baze de
date, precum și hotărârile publicate comercial, la care accesul este liber. Redactorii de reviste sau administratorii de baze de date care doresc să
înregistreze hotărârile care apar în publicațiile sau în bazele lor de date pot face acest lucru prin intermediul adresei de e-mail menționate anterior;
d) tuturor hotărârilor judecătorești păstrate într-o bază de date internă a Consiliului Judiciar.
Indiferent dacă hotărârea este publicată sau nu pe unul dintre cele două site-uri menționate anterior, pe site-ul
http://www.rechtspraak.nl/ sunt disponibile
toate codurile ECLI din Țările de Jos, cu menționarea cel puțin a numelui organismului care a pronunțat hotărârea, a datei hotărârii și a numărului cazului. În
cazul în care sunt cunoscute, se furnizează, de asemenea, și referințele de publicare pentru orice menționări ale hotărârii în reviste sau în baze de date.
Codurile ECLI din Țările de Jos cuprind:
codul „ECLI”;
codul țării „NL”;
codul instanței — a se vedea la rubrica „codurile ECLI ale instanțelor”;
anul deciziei;
un număr de ordine. Există două formate posibile.
Înainte de 28 iunie 2013, practic toate hotărârile publicate în Țările de Jos au primit un „LJN” (Landelijk jurisprudentienummer sau număr de caz național).
Acest LJN era format întotdeauna din două litere și patru cifre, de exemplu: „AB1234”. Din motive de coerență, acest LJN a fost inclus ca a cincea parte a
codului ECLI.
Din 28 iunie 2013, nu au mai fost atribuite coduri LJN. Toate hotărârile care au primit un ECLI după această dată au un număr de ordine crescător, format
exclusiv din cifre. Acest lucru poate fi valabil și pentru hotărârile publicate înainte de 28 iunie 2013.
Cele mai importante codurile ale instanțelor
Țările de Jos au un număr mare de instanțe de judecată. Codurile celor mai importante instanțe olandeze sunt enumerate mai jos.
La 1 ianuarie 2013, organizarea instanțelor în Țările de Jos s-a schimbat în mod semnificativ. Instanțele care nu mai erau în activitate la 1 ianuarie 2013 au
fost desemnate ca „desființate”. La 1 aprilie 2013, a intervenit o nouă modificare. Instanțele care nu mai erau în activitate la data respectivă au fost, de
asemenea, desemnate ca „desființate”.
Curți supreme
HR

Hoge Raad (Curtea Supremă)

PHR

Parket bij de Hoge Raad (Parchetul de pe lângă Curtea Supremă) (Avocatul general)

RVS

Raad van State (Consiliul de Stat)

CRVB

Centrale Raad van beroep (Curtea de Apel în materie de securitate socială)

CBB

Colegiul van Beroep voor het Bedrijfsleven (Curtea Administrativă de Apel în materie de comerț și industrie)

Instanțe de al doilea grad de jurisdicție
GHAMS

Gerechtshof Amsterdam (Curtea de Apel - Amsterdam)

GHARL

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GHARN

Gerechtshof Arnhem (desființată)

GHDHA

Gerechtshof Den Haag

GHLEE

Gerechtshof Leeuwarden (desființată)

GHSGR

Gerechtshof 's-Gravenhage (desființată)

GHSHE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Instanțe de prim grad de jurisdicție
RBALK

Rechtbank Alkmaar (Instanța districtuală - Alkmaar) (desființată)

RBALM

Rechtbank Almelo (desființată)

RBAMS

Rechtbank Amsterdam

RBARN

Rechtbank Arnhem (desființată)

RBASS

Rechtbank Assen (desființată)

RBBRE

Rechtbank Breda (desființată)

RBDHA

Rechtbank Den Haag

RBDOR

Rechtbank Dordrecht (desființată)

RBGEL

Rechtbank Gelderland

RBGRO

Rechtbank Groningen (desființată)

RBHAA

Rechtbank Haarlem (desființată)

RBLEE

Rechtbank Leeuwarden (desființată)

RBLIM

Rechtbank Limburg

RBMAA

Rechtbank Maastricht (desființată)

RBMID

Rechtbank Middelburg (desființată)

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland

RBNHO

Rechtbank Noord-Holland

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant

RBONE

Rechtbank Oost-Nederland (desființată)

RBOVE

Rechtbank Overijssel

RBROE

Rechtbank Roermond (desființată)

RBROT

Rechtbank Rotterdam

RBSGR

Rechtbank 's-Gravenhage (desființată)

RBSHE

Rechtbank 's-Hertogenbosch (desființată)

RBUTR

Rechtbank Utrecht (desființată)

RBZLY

Rechtbank Zwolle-Lelystad (desființată)

RBZUT

Rechtbank Zutphen (desființată)

RBZWB

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Toate codurile instanțelor
O listă completă a codurilor instanțelor din Țările de Jos, în ordine alfabetică, este disponibilă în anexă
(73 Kb)
. Organismele care nu mai sunt în
activitate sunt indicate cu mențiunea „desființate”.
Ultima actualizare: 17/04/2018
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii
noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Identificatorul european de jurisprudență (ECLI) - Austria
Coordonatorul ECLI la nivel național
Bundeskanzleramt (Cancelaria Federală)
e-Government - Programm- und Projektmanagement (Departamentul I/13)
Ballhausplatz 2
A-1014 Viena
Helmut Weichsel
Tel. (+43 1) 53115/204211
Fax: (+43 1) 53109/204211
E-mail:
helmut.weichsel@bka.gv.at
Codul țării
Codul țării din structura ECLI pentru Austria este: [AT]
Generarea unui ECLI național
Hotărârile instanțelor/autorităților de mai jos primesc un ECLI în momentul în care sunt
publicate pe internet:
Curtea Constituțională (Verfassungsgerichtshof)
Curtea Supremă (Oberster Gerichtshof) și alte instanțe
Tribunalul Administrativ Federal (Bundesverwaltungsgericht)
Tribunalul Financiar Federal (Bundesfinanzgericht)
tribunalele administrative regionale (Landesverwaltungsgerichte)
Autoritatea de protecție a datelor (Datenschutzbehörde)
Ultima actualizare: 28/04/2017
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Identificatorul european de jurisprudență (ECLI) - Polonia
În Polonia nu există în prezent proiecte de punere în aplicare a European Case Law Identifier (ECLI).
Ultima actualizare: 13/01/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Identificatorul european de jurisprudență (ECLI) - România
Coordonatorul național ECLI
Ministerul Justiției este coordonatorul național ECLI –
dti@just.ro
Codul de țară
Codul de țară pentru România este: [RO]
Generarea ECLI la nivel național
ECLI a fost introdus la nivelul instanțelor din România la finalul anului 2015.
ECLI este atribuit automat, prin intermediul sistemului electronic de management al cauzelor (ECRIS), hotărârilor pronunțate începând cu anul 2007 de către
instanțele judecătorești (Înalta Curte de Casație și Justiție, curțile de apel, tribunalele și judecătoriile). Pentru hotărârile judecătorești pronunțate după 15
decembrie 2015, ECLI apare și în formatul de hârtie al acestora.

Momentan, nu există o bază online de jurisprudență națională care să fie conectată la motorul de căutare ECLI din cadrul Portalului e-Justice. Cu toate
acestea, există o bază de date în care sunt preluate din sistemul ECRIS toate hotărârile judecătorești pronunțate din 2010 de instanțele judecătorești din
România și publicate în formă anonimizată –
ROLII, aflată în curs de dezvoltare.
În România codul ECLI este format din:
„ECLI”;
codul de țară „RO”;
codul instanței – lista codurilor instanțelor poate fi consultată aici
(256 Kb)
;
anul hotărârii;
un număr de ordine care este format din numărul intern al registrului electronic corespunzător din sistemul ECRIS (unic la nivelul instanței) și numărul
hotărârii, astfel cum acesta este acordat în registrul de hotărâri al instanței (unic la nivelul registrului).
Exemplu:
Codul ECLI alocat unei hotărâri pronunțate de Judecătoria Sectorului 4 București ar putea arăta așa: ECLI:RO:JDS4B:2017:001.004053, unde „JDS4B”
reprezintă codul instanței, „2017” – anul în care a fost pronunțată hotărârea, „001” – numărul intern al registrului electronic corespunzător din sistemul ECRIS
și „004053” este numărul hotărârii.
Ultima actualizare: 06/06/2018
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Identificatorul european de jurisprudență (ECLI) - Slovenia
Coordonatorul național ECLI
Coordonatorul național ECLI pentru Slovenia este:
Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Curtea Supremă a Republicii Slovenia)
Evidenčni oddelek (Registratură)
Tavčarjeva 9,
1000 Ljubljana
Slovenia
E-mail de contact:
ecli.vsrs@sodisce.si
Persoană de contact: Gregor Strojin
Codul de țară
Codul de țară pentru Slovenia este: [SI]
Generarea unui ECLI național
La data de 1 octombrie 2011, Slovenia a introdus ECLI ca parte integrantă a tuturor documentelor existente publicate în
bazele de date care conțin
jurisprudența instanțelor sale. Toate documentele noi care sunt introduse în bazele de date care conțin jurisprudență primesc și un ECLI. De asemenea, în
viitorul apropiat, ECLI va fi inclus în toate noile hotărâri pronunțate de instanțe.
Toate codurile de identificare ECLI sunt generate în mod automat pe baza datelor existente.
Toți editorii privați cunoscuți de culegeri de jurisprudență au fost deja informați cu privire la existența ECLI și majoritatea acestora au atribuit deja un ECLI
documentelor publicate.
Codurile instanțelor:
VSRS: Curtea Supremă a Republicii Slovenia (Vrhovno sodišče Republike Slovenije)
USRS: Curtea Constituțională a Republicii Slovenia (Ustavno sodišče Republike Slovenije)
VSCE: Înalta Curte din Celje (Višje sodišče v Celju)
VSKP: Înalta Curte din Koper (Višje sodišče v Kopru)
VSLJ: Înalta Curte din Ljubljana (Višje sodišče v Ljubljani)
VSMB: Înalta Curte din Maribor (Višje sodišče v Mariboru)
UPRS: Curtea Administrativă a Republicii Slovenia (Upravno sodišče Republike Slovenije)
VDSS: Înalta Curte pentru litigii de muncă și contencios social (Višje delovno in socialno sodišče)
Notă: codul instanțelor este format din 4 litere. În prezent, la sistemul ECLI participă doar curțile de apel, Curtea Supremă și Curtea Constituțională a
Republicii Slovenia, ale căror hotărâri sunt deja publicate în bazele de date care conțin jurisprudență națională. Alte instanțe și instituții vor fi adăugate în
viitorul apropiat.
Anul hotărârii:
Se utilizează anul în care a fost pronunțată hotărârea (format AAAA).
Numărul de referință:

Numărul de referință obișnuit (Redna opravilna številka - denumit în continuare „ROŠ”), de exemplu II Ips 123/2005, al unei anumite instanțe [câmp de date:

Odločba (hotărâre)] se utilizează ca bază pentru generarea numărului de referință ECLI (ECLI opravilne številke - denumit în continuare „EOŠ”).
Alte cuvinte [de exemplu, Sodba (decizie), Sklep (ordonanță) etc.], care pot face parte din câmpul Odločba, nu sunt considerate elemente ale ROŠ și nu vor
fi incluse în formarea EOŠ.
Anul, care face parte din ROŠ, rămâne un element al noului EOŠ.
Dat fiind faptul că numerele de referință obișnuite conțin semne cum ar fi liniuțe, bare oblice sau spații libere, fiecare dintre acestea trebuie să fi înlocuit de un
punct în formatul ECLI (de exemplu: II Ips 123/2005 devine II.Ips.123.2005; I K 123456/2010 devine I.K.123456.2010 etc.).
Normele generale privind EOŠ fac obiectul excepțiilor definite în cazurile speciale de mai jos.
Cazuri speciale:
A: în cazul în care unei hotărâri comune îi corespund două sau mai multe ROŠ, doar primul ROŠ este utilizat pentru formarea ECLI. În astfel de cazuri, se
adaugă „.A” la sfârșitul EOŠ. Alte ROŠ pot fi accesate prin intermediul metadatelor documentului.
Exemplu:
Sodba II Ips 49/2008 și II Ips 28/2011
atunci ECLI este:
ECLI:SI:VSRS:2008:II.IPS.49.2008.A
B: în cazul în care o hotărâre identificată printr-un singur ROŠ este similară mai multor alte hotărâri având ROŠ diferite, hotărârile respective nu sunt incluse
în bazele de date care conțin jurisprudență. Primul ROŠ este utilizat pentru generarea ECLI, iar celorlalte li se atribuie în metadate mențiunea „identic cu”.
ROŠ rămase sunt utilizate pentru generarea unor ECLI, care apar în baza de date ca referindu-se la hotărâri similare.
Exemplu:
Sodba VIII Ips 432/2009,identic cu VIII Ips 50/2009 și VIII Ips 448/2009, VIII Ips 28/2009
atunci ECLI este:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.432.2009,

identic cu:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.50.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.448.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.28.2009
Utilizatorii care caută oricare dintre aceste ECLI vor fi direcționați către același document.
C: în trecut existau cazuri în care ROŠ atribuite de aceeași instanță se puteau repeta, întrucât instituția respectivă avea diferite servicii locale și nu dispunea
de un sistem centralizat de gestionare a cauzelor (de exemplu, UPRS). Serviciul local în cauză este identificat în metadatele documentului. În astfel de
cazuri, o combinație „.literă”, care reprezintă serviciul local, se adaugă la sfârșitul EOŠ, pe baza următoarei clasificări:
Celje: .C
Ljubljana: .L
Nova Gorica: .G
Maribor: .M
D: unele documente de drept penal din baza de date SOVS a Curții Supreme utilizează două ROŠ în câmpul „Odločba”. Primul utilizează numărul de
referință (în forma -NN), în timp ce al doilea apare între paranteze ( ). Acest fapt se explică prin dubla înregistrare a cauzelor în etapa de tranziție pentru
introducerea unui sistem informatizat de gestionare a cauzelor penale.
În aceste cazuri, numai primul ROŠ este utilizat pentru generarea EOŠ, la acesta adăugându-se, după an, numărul de referință. Celălalt ROŠ menționat
între paranteze este eliminat și nu face parte din ECLI.
Exemplu:
Sodba I Ips 3248/2009-39 (I Ips 10/2010)
atunci ECLI este:
ECLI:SI:VSRS:2009:I.IPS.3248.2009.39
E: în unele cazuri există mai multe documente ale aceleiași instanțe care utilizează același ROŠ, de exemplu măsurile provizorii și hotărârea definitivă. În
aceste cazuri, se adaugă un număr pentru generarea EOŠ. Primei hotărâri (conform datei pronunțării) nu i se adaugă niciun număr. Următoarei decizii i se
adaugă „.1”, celei ulterioare i se adaugă „.2” etc. Numerele se adaugă automat pe baza datei de emitere a documentului.
Exemplu:
Sklep G 6/2011 (notă: se repetă în mai multe documente),
atunci ECLI sunt:
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011

ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.1
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.2
etc.
Linkuri conexe
Curtea Supremă a Republicii Slovenia (Vrhovno sodišče RS)
Curtea Constituțională a Republicii Slovenia (Ustavno sodišče RS)
Jurisprudență (Sodna praksa)
Jurisprudență (interfața de programare API destinată exclusiv utilizatorilor autorizați de Curtea Supremă a Republicii Slovenia)
Jurisprudența Curții Constituționale a Republicii Slovenia (Sodna praksa Ustavnega sodišča RS)
Ultima actualizare: 02/11/2016
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Identificatorul european de jurisprudență (ECLI) - Slovacia
Coordonatorul ECLI la nivel național
Coordonatorul ECLI la nivel național este serviciul „Informatică și managementul proiectelor” din cadrul Ministerului justiției din Republica Slovacia, e-mail
este:
ecli@justice.sk
Codul țării
Codul țării din structura ECLI pentru Slovacia este: [SK]
Generarea unui ECLI național
Identificatorul european de jurisprudență (ECLI) se generează în momentul pronunțării hotărârii judecătorești. Numai hotărârilor pronunțate după
25 iulie 2011 li se atribuie un ECLI. În cazul hotărârilor pronunțate înainte de această dată, dar care au făcut obiectul unei căi de atac după 25 iulie 2011,
hotărârea pronunțată în cadrul căii de atac, precum și celelalte hotărâri din dosar primesc un ECLI.
Exemple de ECLI în Republica Slovacă:
ECLI:SK:OSBA1:2011:0123456789.123
OSBA1 = abrevierea instanței
2011 = anul
0123456789 = numărul de referință al dosarului (IČS)
123 = numărul de ordine al hotărârii din acel dosar
Ultima actualizare: 01/07/2019
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini
a fost modificată
recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la
traducătorii noștri.
Identificatorul european de jurisprudență (ECLI) - Finlanda
În prezent, Finlanda pune în aplicare European Case Law Identifier (ECLI) în toate bazele de date conținând jurisprudență ale Finlex, banca națională de
date juridice.
Coordonatorul național ECLI
Coordonatorul național ECLI este Aki Hietanen, Ministrul Justiției din Finlanda, e-mail: finlex@om.fi
Codul de țară
Codul de țară pentru Finlanda este: [FI]
Generarea ECLI la nivel național
În prezent, Finlanda pune în aplicare European Case Law Identifier (ECLI) în toate bazele de date conținând jurisprudență ale Finlex, banca națională de
date juridice. Proiectul a demarat cu efectuarea de teste privind utilizarea ECLI în bazele de date conținând jurisprudență ale Curții Supreme și ale Curții
Supreme Administrative din Finlanda. În prezent, bazele de date ale curților de apel, ale instanțelor administrative și ale instanțelor speciale utilizează, de
asemenea, ECLI. În 2013, metadatele hotărârilor judecătorești vor fi completate cu metadate ECLI. Bazele de date Finlex conținând jurisprudență utilizează
deja metadatele prevăzute de „Dublin Core Metadata Initiative”.
ECLI va fi utilizat, de asemenea, în baza de date Finlex „Jurisprudența în literatura juridică”. Baza de date cuprinde referințe la jurisprudența menționată în
literatura juridică finlandeză începând din 1926. Jurisprudența constă din hotărâri pronunțate, de exemplu, de Curtea Supremă din Finlanda, Curtea Supremă
Administrativă, curțile de apel, Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Curtea de Justiție a Uniunii Europene.
Generarea ECLI la nivel național
Curtea Supremă: ECLI:FI:KKO:2011:43
Curtea Supremă Administrativă: ECLI:FI:KHO:2011:85
- pentru rezumatele cauzelor (text parțial) ECLI:FI:KHO:2010:T3764
Curți de apel:
Curtea de Apel din Helsinki ECLI:FI:HELHO:2011:5
Curtea de Apel pentru Finlanda de Est (Itä-Suomi) ECLI:FI:I-SHO:2011:4
Curtea de Apel din Kouvola ECLI:FI:KOUHO:2009:3
Curtea de Apel din Rovaniemi ECLI:FI:RHO:2010:8
Curtea de Apel din Turku ECLI:FI:THO:2011:2
Curtea de Apel din Vaasa ECLI:FI:VHO:2011: 7
Tribunale administrative:
Tribunalul Administrativ din Helsinki ECLI:FI:HELHAO:2011:11.0378.255
Tribunalul Administrativ din Hämeenlinna ECLI:FI:HAMHAO:2011:11.0378.255
Tribunalul Administrativ din Kouvola ECLI:FI:KOUHAO:2011:11.0379.25
Tribunalul Administrativ din Kuopio ECLI:FI:KUOHAO:2011:11.0377.25
Tribunalul Administrativ din Oulu ECLI:FI:OULHAO:2011:11.0375.25
Tribunalul Administrativ din Rovaniemi ECLI:FI:ROVHAO:2011:11.0373.25
Tribunalul Administrativ din Turku ECLI:FI:TURHAO:2011:11.0293.15
Tribunalul Administrativ din Vaasa ECLI:FI:VAAHAO:2011:11.0371.25
Tribunalul Administrativ din Åland ECLI:FI:AALHAO:2011:11.0372.25
Tribunalul pentru asigurări ECLI:FI:VAKO:2010:757
Tribunalul Muncii ECLI:FI:TTO:2011:108
Tribunalul Comercial ECLI:FI:MAO:2010:595
Linkuri relevante
Finlex – banca națională de date juridice
Ultima actualizare: 30/06/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Identificatorul european de jurisprudență (ECLI) - Suedia
În prezent, Suedia nu este încă în măsură să pună în aplicare ECLI.
Ultima actualizare: 22/10/2015
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Identificatorul european de jurisprudență (ECLI) - Anglia şi Ţara Galilor
Nu s-a luat încă nicio decizie definitivă privind de punerea în aplicare a identificatorului european de jurisprudență European Case Law Identifier (ECLI). În
prezent în Regatul Unit se studiază diferitele opțiuni posibile.
Ultima actualizare: 30/01/2017
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Identificatorul european de jurisprudență (ECLI) - Irlanda de Nord
În Regatul Unit nu există în prezent proiecte de punere în aplicare a European Case Law Identifier (ECLI).
Ultima actualizare: 28/08/2018
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini
a fost modificată
recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la
traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Identificatorul european de jurisprudență (ECLI) - Scoţia
În Regatul Unit nu există în prezent proiecte de punere în aplicare a European Case Law Identifier (ECLI).
Ultima actualizare: 23/04/2019
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

