...de week-end

NOUTATI
Sintact: Cea mai noua si mai relevanta jurisprudenta
Iti fundamentezi corect opiniile profesionale. Consulta peste 100 spete noi in fiecare saptamana, pentru cele
mai importante coduri si legi.
Partenerii nostri, care au modulul de jurisprudenta, pot consulta aproximativ 100 de spete noi in fiecare
saptamana. Echipa editoriala de la Wolters Kluwer adauga intr-un ritm alert pentru marile coduri si pentru
legile importante cele mai relevante si mai recente spete. Numarul spetelor, inclusiv spetele din Practica
Judiciara de la Inalta Curte, depaseste deja 43.000.
Ceea ce conteaza este relevanta lor pentru cele mai utilizate coduri si legi. Multe spete au fost formatate special pentru o analiza mai
usoara si toate spetele au legaturi catre legislatia citata. Tot acest continut nou este pus la dispozitia clientului fara niciun cost suplimentar.
...citeste articolul si solicita prezentare

EVENIMENTE
Regulamentul nr. 1215/2012 – Reforme esentiale sau doar ajustari
punctuale?
Institutul de Cercetari Juridice „Acad. Andrei Radulescu” al Academiei Romane – CSDE – Centrul de Studii de Drept European si ARDAE –
Asociatia romana de drept si afaceri europene organizeaza Conferinta ”Regulamentul nr. 1215/2012 – Reforme esentiale sau doar
ajustari punctuale?”, Joi, 2 aprilie 2015, ora 14.30, Sala de Consiliu a Academiei Romane.
Regulamentul nr. 1215/2012 (Bruxelles I bis/Brussels I Regulation Recast) abroga si inlocuieste, incepand cu 10 ianuarie 2015,
Regulamentul nr. 44/2001 (Bruxelles I) care a fixat cadrul european general privind repartizarea competentei jurisdictionale in materie
civila intre instantele apartinand unor state membre diferite, precum si regulile privind recunoasterea si executarea hotararilor straine.
Obiectivul reformei a fost suprimarea completa a exequatur-ului pentru hotarari judecatoresti pronuntate de instante dintr-un alt stat
membru.
...citeste articolul si participa la conferinta

FILM DE WEEK-END
Eye for an Eye – Ochi pentru ochi si dinte pentru dinte
What do you do when justice fails?
Conceptul de crima perfecta tine mai mult de domeniul beletristicii intr-o realitate prezenta marcata de
tehnologii moderne menite sa usureze munca oamenilor legii. Metodele folosite de specialisti sunt intr-un
continuu proces de imbunatatire, cu toate ca nu exista intotdeauna resursele necesare pentru a sprijini acesti pasi
inainte.
Eye for an Eye, in regia lui John Schlesinger, urmareste povestea unei crime perfecte in care o adolescenta este ucisa
cu brutalitate in propria casa. Ucigasul recidivist nu ia insa in calcul faptul ca mama fetei este dispusa sa ia in
propriile maini actul de infaptuire a justitiei, iar in acest demers nimic nu poate sta in calea unui parinte motivat sa il
pedepseasca pe cel care ii rapise copilul.
...citeste articolul si comenteaza pe
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