
SUBIECTE JURIDICE (S) 
 

Domeniu de aplicare 
 
Următoarele subdiviziuni pot fi folosite, atunci când sunt corespunzătoare, la toate subiect 

juridic: 
 
Vedete juridice 
 

 conţinând cuvântul „drept” într-o expresie sau într-un calificativ, 
 

De exemplu: Drept civil 
           Drept european 
           Eroare(drept) 
           Agresiune (drept internaţional) 
 

 care nu conţin cuvântul „drept”, dar care sunt specific juridice, 
 

De exemplu: Omucidere 
          Procedură penală 

           Proprietari şi locatari 
 
 Vedete non-juridice subdivizate 
 

  printr-o subdiviziune preferată de „Drept” în anumite cazuri particulare 
 

„Reglementări de protecţie”: pentru regulile de protecţie care au putere de lege 
 
„Statut Juridic”: pentru categoriile de persoane şi de grupuri etnice 
 
De exemplu: Copii -- Statut juridic 
 
Notă: Pentru modalităţile de aplicare a acestor subdiviziuni în domeniul juridic, vezi capitolul 
„Drept” (Reguli de indexare) 
 
De reţinut: Subdiviziunile de utilizare generală (subiect şi formă) pot fi folosite dacă sunt 
corespunzătoare . Vezi lista de subdiviziuni de utilizare generală. 

 
Referinţă la LCSCM: SH, H 1154.5 (Legal Topics) 

 
CHELTUIELI <-- subd.geogr.> 

Se utilizează pentru subiectele corespunzătoare, mai ales acţiuni în justiţie 

UP Cost 

CODIFICARE <-- subd.geogr.> 

CODURI (F) 

Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formă 

UP Legislaţie -- Coduri 
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Cost 

  Vezi Cheltuieli 

Culegere de legi 

  Vezi Legislaţie -- Repertorii 

DISPOZIŢII PENALE <-- subd.geogr.> 

UP Drept penal 

Drept penal 

  Vezi Dispoziţii penale 

FORMULARE (F) 

Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formă pentru studiile privind formulele 

juridice sau pentru culegerile de asemenea modele 

INFLUENŢA DREPTULUI ROMAN 

Se utilizează pentru subiectele  corespunzătoare, pentru familii sau sisteme juridice 

INTERPRETARE <-- subd.geogr.> 

JURISPRUDENŢĂ -- REPERTORII (F) 

Se utilizează ca subdiviziune de formă 

JURISPRUDENŢĂ (F) 

Se utilizează ca subdiviziune de subiect şi de formă 

Legislaţie -- Coduri 

  Vezi Coduri 

LEGISLAŢIE (F) 

Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formă 

UP Reglementare 

UP Texte legislative 

LEGISLAŢIE --REPERTORII (F) 

Se utilizează ca subdiviziune de formă 

UP Culegere de legi 

LUCRĂRI DE POPULARIZARE (F) 

Se utilizează ca subdiviziune de formă 

PROCEDURĂ DE AUDIERE <-- subd.geogr.> 

UP Procedură referitoare la proces 

TA Proces 

Procedură referitoare la proces 

Vezi Procedură de audiere 

 2



PROCES <-- subd.geogr.> 

Se utilizează pentru subiectele corespunzătoare, mai ales tipurile de infracţiuni 

TA Procedură de audiere 

Reglementare 

  Vezi Legislaţie 

STUDII COMPARATE (F) 

Se utilizează ca subdiviziune de formă 

SURSE (F) 

Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formă pentru sursele de creaţie sau de evoluţie 

a subiectelor juridice care dau naştere unei reguli de drept 

TEXTE LEGISLATIVE 

  Vezi Legislaţie 

TRATATE (F) 

Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formă 

UNIFICARE INTERNAŢIONALĂ 
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