EL
Αρχική σελίδα

Χώρα: Κροατία
Τομέας: Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Κανονισμός «Βρυξέλλες I»
Είδος αρμοδιότητας: Δικαστήρια αρμόδια για την εκδίκαση αίτησης
Βάσει των στοιχείων που δώσατε, βρέθηκαν περισσότερα δικαστήρια/περισσότερες αρχές με αρμοδιότητα γι αυτή τη νομική πράξη. Δείτε τον κατά
Općinski građanski sud u Zagrebu
Ulica grada Vukovara 84
Πόλη/Δήμος : Zagreb
Ταχυδρομικός κώδικας : 10000
+385 1 612 66 01
+385 1 612 66 02
OGSZG-Ured-predsjednika@oszg.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ogszg/
Αποδεκτές γλώσσες : κροατικά (hr)
Općinski sud u Bjelovaru
Josipa Jelačića 3
Πόλη/Δήμος : Bjelovar
Ταχυδρομικός κώδικας : 43000
+385 43 274-126
+385 43 274-151
ured.predsjednika@osbj.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osbj/
Παρατηρήσεις :

Τα δημοτικά δικαστήρια εκδικάζουν ποινικές και αστικές υποθέσεις (εντός των ορίων της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους, όπως ορίζεται από τον νόμο
χειρίζονται υποθέσεις που αφορούν την επιβολή του νόμου, την κληρονομική διαδοχή, τη διατροφή, την ύπαρξη ή την ανυπαρξία γάμου, τη λήξη γά

το διαζύγιο, την απόδειξη ή αμφισβήτηση της πατρότητας ή της μητρότητας, τη διεξαγωγή δίκης για δουλεία ή για διαφορές καταπάτησης ξένης περ
κτηματολογικές υποθέσεις και την τήρηση μητρώων ιδιοκτησίας, διαφορές που αφορούν μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση και ζητήματα σχετικά μ

κατοικία, ζητήματα που αφορούν διορθώσεις σε δημοσιευμένες πληροφορίες καθώς και αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε από τέτοιες πλη
την προστασία από παράνομες ενέργειες, στο πλαίσιο εργατικών διαφορών, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων, τ

εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με τη διεθνή δικαστική συνδρομή σε υποθέσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Τα δημοτικά δικαστήρι
συνεργάζονται επίσης στο πλαίσιο της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας με τα κράτη μέλη της ΕΕ σε θέματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους κ
προσφέρουν νομική αρωγή.
Αποδεκτές γλώσσες : κροατικά (hr)

Općinski sud u Crikvenici
Kralja Tomislava 85a
Πόλη/Δήμος : Crikvenica
Ταχυδρομικός κώδικας : 51260
+385 51 554-178
+385 51 554-018
Opcinskisud.Crikvenica@oscr.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/
Παρατηρήσεις :
Τα δημοτικά δικαστήρια εκδικάζουν ποινικές και αστικές υποθέσεις (εντός των ορίων της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους, όπως ορίζεται από τον νόμο
χειρίζονται υποθέσεις που αφορούν την επιβολή του νόμου, την κληρονομική διαδοχή, τη διατροφή, την ύπαρξη ή την ανυπαρξία γάμου, τη λήξη γά
το διαζύγιο, την απόδειξη ή αμφισβήτηση της πατρότητας ή της μητρότητας, τη διεξαγωγή δίκης για δουλεία ή για διαφορές καταπάτησης ξένης περ
κτηματολογικές υποθέσεις και την τήρηση μητρώων ιδιοκτησίας, διαφορές που αφορούν μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση και ζητήματα σχετικά μ
κατοικία, ζητήματα που αφορούν διορθώσεις σε δημοσιευμένες πληροφορίες καθώς και αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε από τέτοιες πλη
την προστασία από παράνομες ενέργειες, στο πλαίσιο εργατικών διαφορών, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων, τ
εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με τη διεθνή δικαστική συνδρομή σε υποθέσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Τα δημοτικά δικαστήρι
συνεργάζονται επίσης στο πλαίσιο της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας με τα κράτη μέλη της ΕΕ σε θέματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους κ
προσφέρουν νομική αρωγή.
Αποδεκτές γλώσσες : κροατικά (hr)
Općinski sud u Dubrovniku
Dr. Ante Starčevića 23
Πόλη/Δήμος : Dubrovnik
Ταχυδρομικός κώδικας : 20000
+385 20 448-106
+385 20 357-667
ured.predsjednika@osdu.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osdu/

Παρατηρήσεις :

Τα δημοτικά δικαστήρια εκδικάζουν ποινικές και αστικές υποθέσεις (εντός των ορίων της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους, όπως ορίζεται από τον νόμο
χειρίζονται υποθέσεις που αφορούν την επιβολή του νόμου, την κληρονομική διαδοχή, τη διατροφή, την ύπαρξη ή την ανυπαρξία γάμου, τη λήξη γά

το διαζύγιο, την απόδειξη ή αμφισβήτηση της πατρότητας ή της μητρότητας, τη διεξαγωγή δίκης για δουλεία ή για διαφορές καταπάτησης ξένης περ
κτηματολογικές υποθέσεις και την τήρηση μητρώων ιδιοκτησίας, διαφορές που αφορούν μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση και ζητήματα σχετικά μ

κατοικία, ζητήματα που αφορούν διορθώσεις σε δημοσιευμένες πληροφορίες καθώς και αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε από τέτοιες πλη
την προστασία από παράνομες ενέργειες, στο πλαίσιο εργατικών διαφορών, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων, τ

εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με τη διεθνή δικαστική συνδρομή σε υποθέσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Τα δημοτικά δικαστήρι
συνεργάζονται επίσης στο πλαίσιο της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας με τα κράτη μέλη της ΕΕ σε θέματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους κ
προσφέρουν νομική αρωγή.
Αποδεκτές γλώσσες : κροατικά (hr)
Općinski sud u Gospiću
Trg Alojzije Stepinca 3
Πόλη/Δήμος : Gospić
Ταχυδρομικός κώδικας : 53000
+385 53 558-882
+385 53 572-424
opcinski.sud@osgs.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSGS/

Παρατηρήσεις :
Τα δημοτικά δικαστήρια εκδικάζουν ποινικές και αστικές υποθέσεις (εντός των ορίων της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους, όπως ορίζεται από τον νόμο

χειρίζονται υποθέσεις που αφορούν την επιβολή του νόμου, την κληρονομική διαδοχή, τη διατροφή, την ύπαρξη ή την ανυπαρξία γάμου, τη λήξη γά
το διαζύγιο, την απόδειξη ή αμφισβήτηση της πατρότητας ή της μητρότητας, τη διεξαγωγή δίκης για δουλεία ή για διαφορές καταπάτησης ξένης περ

κτηματολογικές υποθέσεις και την τήρηση μητρώων ιδιοκτησίας, διαφορές που αφορούν μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση και ζητήματα σχετικά μ
κατοικία, ζητήματα που αφορούν διορθώσεις σε δημοσιευμένες πληροφορίες καθώς και αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε από τέτοιες πλη

την προστασία από παράνομες ενέργειες, στο πλαίσιο εργατικών διαφορών, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων, τ
εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με τη διεθνή δικαστική συνδρομή σε υποθέσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Τα δημοτικά δικαστήρι
συνεργάζονται επίσης στο πλαίσιο της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας με τα κράτη μέλη της ΕΕ σε θέματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους κ
προσφέρουν νομική αρωγή.
Αποδεκτές γλώσσες : κροατικά (hr)
Općinski sud u Karlovcu
Trg hrvatskih branitelja 1
Πόλη/Δήμος : Karlovac
Ταχυδρομικός κώδικας : 47000
+385 47 606-236
+385 47 415-310
ured.predsjednika@oska.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/oska/
Παρατηρήσεις :
Τα δημοτικά δικαστήρια εκδικάζουν ποινικές και αστικές υποθέσεις (εντός των ορίων της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους, όπως ορίζεται από τον νόμο
χειρίζονται υποθέσεις που αφορούν την επιβολή του νόμου, την κληρονομική διαδοχή, τη διατροφή, την ύπαρξη ή την ανυπαρξία γάμου, τη λήξη γά
το διαζύγιο, την απόδειξη ή αμφισβήτηση της πατρότητας ή της μητρότητας, τη διεξαγωγή δίκης για δουλεία ή για διαφορές καταπάτησης ξένης περ
κτηματολογικές υποθέσεις και την τήρηση μητρώων ιδιοκτησίας, διαφορές που αφορούν μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση και ζητήματα σχετικά μ
κατοικία, ζητήματα που αφορούν διορθώσεις σε δημοσιευμένες πληροφορίες καθώς και αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε από τέτοιες πλη
την προστασία από παράνομες ενέργειες, στο πλαίσιο εργατικών διαφορών, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων, τ
εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με τη διεθνή δικαστική συνδρομή σε υποθέσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Τα δημοτικά δικαστήρι
συνεργάζονται επίσης στο πλαίσιο της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας με τα κράτη μέλη της ΕΕ σε θέματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους κ
προσφέρουν νομική αρωγή.
Αποδεκτές γλώσσες : κροατικά (hr)
Općinski sud u Koprivnici
Hrvatske državnosti 5
Πόλη/Δήμος : Koprivnica
Ταχυδρομικός κώδικας : 48000
+385 48 240-360
+385 48 622-006
ured.predsjednika@oskc.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/oskp/
Παρατηρήσεις :

Τα δημοτικά δικαστήρια εκδικάζουν ποινικές και αστικές υποθέσεις (εντός των ορίων της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους, όπως ορίζεται από τον νόμο
χειρίζονται υποθέσεις που αφορούν την επιβολή του νόμου, την κληρονομική διαδοχή, τη διατροφή, την ύπαρξη ή την ανυπαρξία γάμου, τη λήξη γά
το διαζύγιο, την απόδειξη ή αμφισβήτηση της πατρότητας ή της μητρότητας, τη διεξαγωγή δίκης για δουλεία ή για διαφορές καταπάτησης ξένης περ
κτηματολογικές υποθέσεις και την τήρηση μητρώων ιδιοκτησίας, διαφορές που αφορούν μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση και ζητήματα σχετικά μ
κατοικία, ζητήματα που αφορούν διορθώσεις σε δημοσιευμένες πληροφορίες καθώς και αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε από τέτοιες πλη
την προστασία από παράνομες ενέργειες, στο πλαίσιο εργατικών διαφορών, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων, τ
εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με τη διεθνή δικαστική συνδρομή σε υποθέσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Τα δημοτικά δικαστήρι
συνεργάζονται επίσης στο πλαίσιο της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας με τα κράτη μέλη της ΕΕ σε θέματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους κ
προσφέρουν νομική αρωγή.
Αποδεκτές γλώσσες : κροατικά (hr)

Općinski sud u Kutini
Hrvatskih branitelja 1
Πόλη/Δήμος : Kutina
Ταχυδρομικός κώδικας : 44320
+385 44 691-200
+385 44 680-996
ured.predsjednika@osku.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSKT/
Παρατηρήσεις :

Τα δημοτικά δικαστήρια εκδικάζουν ποινικές και αστικές υποθέσεις (εντός των ορίων της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους, όπως ορίζεται από τον νόμο
χειρίζονται υποθέσεις που αφορούν την επιβολή του νόμου, την κληρονομική διαδοχή, τη διατροφή, την ύπαρξη ή την ανυπαρξία γάμου, τη λήξη γά

το διαζύγιο, την απόδειξη ή αμφισβήτηση της πατρότητας ή της μητρότητας, τη διεξαγωγή δίκης για δουλεία ή για διαφορές καταπάτησης ξένης περ
κτηματολογικές υποθέσεις και την τήρηση μητρώων ιδιοκτησίας, διαφορές που αφορούν μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση και ζητήματα σχετικά μ

κατοικία, ζητήματα που αφορούν διορθώσεις σε δημοσιευμένες πληροφορίες καθώς και αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε από τέτοιες πλη
την προστασία από παράνομες ενέργειες, στο πλαίσιο εργατικών διαφορών, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων, τ

εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με τη διεθνή δικαστική συνδρομή σε υποθέσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Τα δημοτικά δικαστήρι
συνεργάζονται επίσης στο πλαίσιο της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας με τα κράτη μέλη της ΕΕ σε θέματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους κ
προσφέρουν νομική αρωγή.
Αποδεκτές γλώσσες : κροατικά (hr)
Općinski sud u Makarskoj
Kralja Petra Krešimira IV br. 2
Πόλη/Δήμος : Makarska
Ταχυδρομικός κώδικας : 21300
+385 21 695-340
+385 21 695-358

ured.predsjednika@osma.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osmk/
Παρατηρήσεις :
Τα δημοτικά δικαστήρια εκδικάζουν ποινικές και αστικές υποθέσεις (εντός των ορίων της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους, όπως ορίζεται από τον νόμο
χειρίζονται υποθέσεις που αφορούν την επιβολή του νόμου, την κληρονομική διαδοχή, τη διατροφή, την ύπαρξη ή την ανυπαρξία γάμου, τη λήξη γά
το διαζύγιο, την απόδειξη ή αμφισβήτηση της πατρότητας ή της μητρότητας, τη διεξαγωγή δίκης για δουλεία ή για διαφορές καταπάτησης ξένης περ
κτηματολογικές υποθέσεις και την τήρηση μητρώων ιδιοκτησίας, διαφορές που αφορούν μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση και ζητήματα σχετικά μ
κατοικία, ζητήματα που αφορούν διορθώσεις σε δημοσιευμένες πληροφορίες καθώς και αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε από τέτοιες πλη
την προστασία από παράνομες ενέργειες, στο πλαίσιο εργατικών διαφορών, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων, τ
εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με τη διεθνή δικαστική συνδρομή σε υποθέσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Τα δημοτικά δικαστήρι
συνεργάζονται επίσης στο πλαίσιο της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας με τα κράτη μέλη της ΕΕ σε θέματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους κ
προσφέρουν νομική αρωγή.
Αποδεκτές γλώσσες : κροατικά (hr)
Općinski sud u Metkoviću
Andrije Hebranga 9
Πόλη/Δήμος : Metković
Ταχυδρομικός κώδικας : 20350
+385 20 642-657
+385 20 642 663
ured.predsjednika@osme.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osmet/
Παρατηρήσεις :
Τα δημοτικά δικαστήρια εκδικάζουν ποινικές και αστικές υποθέσεις (εντός των ορίων της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους, όπως ορίζεται από τον νόμο
χειρίζονται υποθέσεις που αφορούν την επιβολή του νόμου, την κληρονομική διαδοχή, τη διατροφή, την ύπαρξη ή την ανυπαρξία γάμου, τη λήξη γά
το διαζύγιο, την απόδειξη ή αμφισβήτηση της πατρότητας ή της μητρότητας, τη διεξαγωγή δίκης για δουλεία ή για διαφορές καταπάτησης ξένης περ

κτηματολογικές υποθέσεις και την τήρηση μητρώων ιδιοκτησίας, διαφορές που αφορούν μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση και ζητήματα σχετικά μ
κατοικία, ζητήματα που αφορούν διορθώσεις σε δημοσιευμένες πληροφορίες καθώς και αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε από τέτοιες πλη

την προστασία από παράνομες ενέργειες, στο πλαίσιο εργατικών διαφορών, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων, τ
εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με τη διεθνή δικαστική συνδρομή σε υποθέσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Τα δημοτικά δικαστήρι

συνεργάζονται επίσης στο πλαίσιο της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας με τα κράτη μέλη της ΕΕ σε θέματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους κ
προσφέρουν νομική αρωγή.
Αποδεκτές γλώσσες : κροατικά (hr)
Općinski sud u Novom Zagrebu

Turinina 3
Πόλη/Δήμος : Zagreb
Ταχυδρομικός κώδικας : 10010
+385 1 2356 860
+385 1 2356 882
ured.predsjednika@osnzg.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSNZG/
Παρατηρήσεις :
Τα δημοτικά δικαστήρια εκδικάζουν ποινικές και αστικές υποθέσεις (εντός των ορίων της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους, όπως ορίζεται από τον νόμο
χειρίζονται υποθέσεις που αφορούν την επιβολή του νόμου, την κληρονομική διαδοχή, τη διατροφή, την ύπαρξη ή την ανυπαρξία γάμου, τη λήξη γά

το διαζύγιο, την απόδειξη ή αμφισβήτηση της πατρότητας ή της μητρότητας, τη διεξαγωγή δίκης για δουλεία ή για διαφορές καταπάτησης ξένης περ

κτηματολογικές υποθέσεις και την τήρηση μητρώων ιδιοκτησίας, διαφορές που αφορούν μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση και ζητήματα σχετικά μ
κατοικία, ζητήματα που αφορούν διορθώσεις σε δημοσιευμένες πληροφορίες καθώς και αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε από τέτοιες πλη

την προστασία από παράνομες ενέργειες, στο πλαίσιο εργατικών διαφορών, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων, τ
εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με τη διεθνή δικαστική συνδρομή σε υποθέσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Τα δημοτικά δικαστήρι

συνεργάζονται επίσης στο πλαίσιο της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας με τα κράτη μέλη της ΕΕ σε θέματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους κ
προσφέρουν νομική αρωγή.
Αποδεκτές γλώσσες : κροατικά (hr)
Općinski sud u Osijeku
Europska avenija 7
Πόλη/Δήμος : Osijek
Ταχυδρομικός κώδικας : 31000
+385 31 228-411
+385 31 202-419
ured.predsjednika@osos.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osos/
Παρατηρήσεις :

Τα δημοτικά δικαστήρια εκδικάζουν ποινικές και αστικές υποθέσεις (εντός των ορίων της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους, όπως ορίζεται από τον νόμο
χειρίζονται υποθέσεις που αφορούν την επιβολή του νόμου, την κληρονομική διαδοχή, τη διατροφή, την ύπαρξη ή την ανυπαρξία γάμου, τη λήξη γά

το διαζύγιο, την απόδειξη ή αμφισβήτηση της πατρότητας ή της μητρότητας, τη διεξαγωγή δίκης για δουλεία ή για διαφορές καταπάτησης ξένης περ
κτηματολογικές υποθέσεις και την τήρηση μητρώων ιδιοκτησίας, διαφορές που αφορούν μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση και ζητήματα σχετικά μ

κατοικία, ζητήματα που αφορούν διορθώσεις σε δημοσιευμένες πληροφορίες καθώς και αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε από τέτοιες πλη
την προστασία από παράνομες ενέργειες, στο πλαίσιο εργατικών διαφορών, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων, τ

εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με τη διεθνή δικαστική συνδρομή σε υποθέσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Τα δημοτικά δικαστήρι
συνεργάζονται επίσης στο πλαίσιο της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας με τα κράτη μέλη της ΕΕ σε θέματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους κ

προσφέρουν νομική αρωγή.
Αποδεκτές γλώσσες : κροατικά (hr)
Općinski sud u Pazinu
Franjevačke stube 2
Πόλη/Δήμος : Pazin
Ταχυδρομικός κώδικας : 52000
+385 52 619-100
+385 52 619-107
ured.predsjednika@ospa.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSPZ/
Παρατηρήσεις :
Τα δημοτικά δικαστήρια εκδικάζουν ποινικές και αστικές υποθέσεις (εντός των ορίων της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους, όπως ορίζεται από τον νόμο
χειρίζονται υποθέσεις που αφορούν την επιβολή του νόμου, την κληρονομική διαδοχή, τη διατροφή, την ύπαρξη ή την ανυπαρξία γάμου, τη λήξη γά
το διαζύγιο, την απόδειξη ή αμφισβήτηση της πατρότητας ή της μητρότητας, τη διεξαγωγή δίκης για δουλεία ή για διαφορές καταπάτησης ξένης περ
κτηματολογικές υποθέσεις και την τήρηση μητρώων ιδιοκτησίας, διαφορές που αφορούν μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση και ζητήματα σχετικά μ
κατοικία, ζητήματα που αφορούν διορθώσεις σε δημοσιευμένες πληροφορίες καθώς και αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε από τέτοιες πλη
την προστασία από παράνομες ενέργειες, στο πλαίσιο εργατικών διαφορών, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων, τ
εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με τη διεθνή δικαστική συνδρομή σε υποθέσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Τα δημοτικά δικαστήρι
συνεργάζονται επίσης στο πλαίσιο της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας με τα κράτη μέλη της ΕΕ σε θέματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους κ
προσφέρουν νομική αρωγή.
Αποδεκτές γλώσσες : κροατικά (hr)
Općinski sud u Požegi
Svetog Florijana 2
Πόλη/Δήμος : Požega
Ταχυδρομικός κώδικας : 34000
+385 34 290-500
+385 34 290-516
ured.predsjednika@ospz.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ospoz/

Παρατηρήσεις :
Τα δημοτικά δικαστήρια εκδικάζουν ποινικές και αστικές υποθέσεις (εντός των ορίων της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους, όπως ορίζεται από τον νόμο

χειρίζονται υποθέσεις που αφορούν την επιβολή του νόμου, την κληρονομική διαδοχή, τη διατροφή, την ύπαρξη ή την ανυπαρξία γάμου, τη λήξη γά
το διαζύγιο, την απόδειξη ή αμφισβήτηση της πατρότητας ή της μητρότητας, τη διεξαγωγή δίκης για δουλεία ή για διαφορές καταπάτησης ξένης περ

κτηματολογικές υποθέσεις και την τήρηση μητρώων ιδιοκτησίας, διαφορές που αφορούν μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση και ζητήματα σχετικά μ
κατοικία, ζητήματα που αφορούν διορθώσεις σε δημοσιευμένες πληροφορίες καθώς και αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε από τέτοιες πλη
την προστασία από παράνομες ενέργειες, στο πλαίσιο εργατικών διαφορών, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων, τ
εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με τη διεθνή δικαστική συνδρομή σε υποθέσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Τα δημοτικά δικαστήρι
συνεργάζονται επίσης στο πλαίσιο της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας με τα κράτη μέλη της ΕΕ σε θέματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους κ
προσφέρουν νομική αρωγή.
Αποδεκτές γλώσσες : κροατικά (hr)
Općinski sud u Puli-Pola
Kranjčevićeva 8
Πόλη/Δήμος : Pula-Pola

Ταχυδρομικός κώδικας : 52100
+385 52 377-606
+385 52 210-237
predsjednistvo@ospu.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ospu/

Παρατηρήσεις :
Τα δημοτικά δικαστήρια εκδικάζουν ποινικές και αστικές υποθέσεις (εντός των ορίων της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους, όπως ορίζεται από τον νόμο

χειρίζονται υποθέσεις που αφορούν την επιβολή του νόμου, την κληρονομική διαδοχή, τη διατροφή, την ύπαρξη ή την ανυπαρξία γάμου, τη λήξη γά
το διαζύγιο, την απόδειξη ή αμφισβήτηση της πατρότητας ή της μητρότητας, τη διεξαγωγή δίκης για δουλεία ή για διαφορές καταπάτησης ξένης περ

κτηματολογικές υποθέσεις και την τήρηση μητρώων ιδιοκτησίας, διαφορές που αφορούν μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση και ζητήματα σχετικά μ
κατοικία, ζητήματα που αφορούν διορθώσεις σε δημοσιευμένες πληροφορίες καθώς και αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε από τέτοιες πλη

την προστασία από παράνομες ενέργειες, στο πλαίσιο εργατικών διαφορών, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων, τ
εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με τη διεθνή δικαστική συνδρομή σε υποθέσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Τα δημοτικά δικαστήρι

συνεργάζονται επίσης στο πλαίσιο της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας με τα κράτη μέλη της ΕΕ σε θέματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους κ
προσφέρουν νομική αρωγή.
Αποδεκτές γλώσσες : κροατικά (hr)
Općinski sud u Rijeci
Žrtava fašizma 7
Πόλη/Δήμος : Rijeka
Ταχυδρομικός κώδικας : 51000
+385 51 355-617
+385 51 213-110
ured.predsjednika@osri.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osri/
Παρατηρήσεις :

Τα δημοτικά δικαστήρια εκδικάζουν ποινικές και αστικές υποθέσεις (εντός των ορίων της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους, όπως ορίζεται από τον νόμο
χειρίζονται υποθέσεις που αφορούν την επιβολή του νόμου, την κληρονομική διαδοχή, τη διατροφή, την ύπαρξη ή την ανυπαρξία γάμου, τη λήξη γά
το διαζύγιο, την απόδειξη ή αμφισβήτηση της πατρότητας ή της μητρότητας, τη διεξαγωγή δίκης για δουλεία ή για διαφορές καταπάτησης ξένης περ
κτηματολογικές υποθέσεις και την τήρηση μητρώων ιδιοκτησίας, διαφορές που αφορούν μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση και ζητήματα σχετικά μ
κατοικία, ζητήματα που αφορούν διορθώσεις σε δημοσιευμένες πληροφορίες καθώς και αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε από τέτοιες πλη
την προστασία από παράνομες ενέργειες, στο πλαίσιο εργατικών διαφορών, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων, τ
εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με τη διεθνή δικαστική συνδρομή σε υποθέσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Τα δημοτικά δικαστήρι
συνεργάζονται επίσης στο πλαίσιο της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας με τα κράτη μέλη της ΕΕ σε θέματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους κ
προσφέρουν νομική αρωγή.
Αποδεκτές γλώσσες : κροατικά (hr)
Općinski sud u Sesvetama
Industrijska cesta 15
Πόλη/Δήμος : Sesvete
Ταχυδρομικός κώδικας : 10360
+385 1 2040 244
+385 1 2006 977
ured.predsjednika@ossv.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OGSZGSSSE/
Παρατηρήσεις :
Τα δημοτικά δικαστήρια εκδικάζουν ποινικές και αστικές υποθέσεις (εντός των ορίων της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους, όπως ορίζεται από τον νόμο
χειρίζονται υποθέσεις που αφορούν την επιβολή του νόμου, την κληρονομική διαδοχή, τη διατροφή, την ύπαρξη ή την ανυπαρξία γάμου, τη λήξη γά
το διαζύγιο, την απόδειξη ή αμφισβήτηση της πατρότητας ή της μητρότητας, τη διεξαγωγή δίκης για δουλεία ή για διαφορές καταπάτησης ξένης περ
κτηματολογικές υποθέσεις και την τήρηση μητρώων ιδιοκτησίας, διαφορές που αφορούν μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση και ζητήματα σχετικά μ
κατοικία, ζητήματα που αφορούν διορθώσεις σε δημοσιευμένες πληροφορίες καθώς και αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε από τέτοιες πλη
την προστασία από παράνομες ενέργειες, στο πλαίσιο εργατικών διαφορών, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων, τ

εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με τη διεθνή δικαστική συνδρομή σε υποθέσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Τα δημοτικά δικαστήρι
συνεργάζονται επίσης στο πλαίσιο της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας με τα κράτη μέλη της ΕΕ σε θέματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους κ
προσφέρουν νομική αρωγή.
Αποδεκτές γλώσσες : κροατικά (hr)
Općinski sud u Sisku
Trg Ljudevita Posavskog 5 p.p.936
Πόλη/Δήμος : Sisak
Ταχυδρομικός κώδικας : 44000

+385 44 525-700
+385 44 522-923
ured.predsjednika@ossk.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ossi/
Παρατηρήσεις :
Τα δημοτικά δικαστήρια εκδικάζουν ποινικές και αστικές υποθέσεις (εντός των ορίων της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους, όπως ορίζεται από τον νόμο
χειρίζονται υποθέσεις που αφορούν την επιβολή του νόμου, την κληρονομική διαδοχή, τη διατροφή, την ύπαρξη ή την ανυπαρξία γάμου, τη λήξη γά
το διαζύγιο, την απόδειξη ή αμφισβήτηση της πατρότητας ή της μητρότητας, τη διεξαγωγή δίκης για δουλεία ή για διαφορές καταπάτησης ξένης περ
κτηματολογικές υποθέσεις και την τήρηση μητρώων ιδιοκτησίας, διαφορές που αφορούν μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση και ζητήματα σχετικά μ
κατοικία, ζητήματα που αφορούν διορθώσεις σε δημοσιευμένες πληροφορίες καθώς και αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε από τέτοιες πλη

την προστασία από παράνομες ενέργειες, στο πλαίσιο εργατικών διαφορών, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων, τ

εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με τη διεθνή δικαστική συνδρομή σε υποθέσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Τα δημοτικά δικαστήρι
συνεργάζονται επίσης στο πλαίσιο της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας με τα κράτη μέλη της ΕΕ σε θέματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους κ
προσφέρουν νομική αρωγή.
Αποδεκτές γλώσσες : κροατικά (hr)
Općinski sud u Slavonskom Brodu
Trg pobjede 13
Πόλη/Δήμος : Slavonski Brod
Ταχυδρομικός κώδικας : 35000
+385 35 217-400
+385 35 410-296
ured.predsjednika@ossb.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSSB/

Παρατηρήσεις :
Τα δημοτικά δικαστήρια εκδικάζουν ποινικές και αστικές υποθέσεις (εντός των ορίων της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους, όπως ορίζεται από τον νόμο

χειρίζονται υποθέσεις που αφορούν την επιβολή του νόμου, την κληρονομική διαδοχή, τη διατροφή, την ύπαρξη ή την ανυπαρξία γάμου, τη λήξη γά
το διαζύγιο, την απόδειξη ή αμφισβήτηση της πατρότητας ή της μητρότητας, τη διεξαγωγή δίκης για δουλεία ή για διαφορές καταπάτησης ξένης περ

κτηματολογικές υποθέσεις και την τήρηση μητρώων ιδιοκτησίας, διαφορές που αφορούν μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση και ζητήματα σχετικά μ
κατοικία, ζητήματα που αφορούν διορθώσεις σε δημοσιευμένες πληροφορίες καθώς και αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε από τέτοιες πλη

την προστασία από παράνομες ενέργειες, στο πλαίσιο εργατικών διαφορών, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων, τ
εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με τη διεθνή δικαστική συνδρομή σε υποθέσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Τα δημοτικά δικαστήρι

συνεργάζονται επίσης στο πλαίσιο της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας με τα κράτη μέλη της ΕΕ σε θέματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους κ
προσφέρουν νομική αρωγή.
Αποδεκτές γλώσσες : κροατικά (hr)
Općinski sud u Splitu

Ex vojarna Sv. Križ, Dračevac
Πόλη/Δήμος : Split
Ταχυδρομικός κώδικας : 21000
+385 21 755-710
+385 21 755-762
opcinskisud.Split@pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osst/
Παρατηρήσεις :
Τα δημοτικά δικαστήρια εκδικάζουν ποινικές και αστικές υποθέσεις (εντός των ορίων της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους, όπως ορίζεται από τον νόμο
χειρίζονται υποθέσεις που αφορούν την επιβολή του νόμου, την κληρονομική διαδοχή, τη διατροφή, την ύπαρξη ή την ανυπαρξία γάμου, τη λήξη γά
το διαζύγιο, την απόδειξη ή αμφισβήτηση της πατρότητας ή της μητρότητας, τη διεξαγωγή δίκης για δουλεία ή για διαφορές καταπάτησης ξένης περ
κτηματολογικές υποθέσεις και την τήρηση μητρώων ιδιοκτησίας, διαφορές που αφορούν μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση και ζητήματα σχετικά μ
κατοικία, ζητήματα που αφορούν διορθώσεις σε δημοσιευμένες πληροφορίες καθώς και αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε από τέτοιες πλη
την προστασία από παράνομες ενέργειες, στο πλαίσιο εργατικών διαφορών, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων, τ
εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με τη διεθνή δικαστική συνδρομή σε υποθέσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Τα δημοτικά δικαστήρι
συνεργάζονται επίσης στο πλαίσιο της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας με τα κράτη μέλη της ΕΕ σε θέματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους κ
προσφέρουν νομική αρωγή.
Αποδεκτές γλώσσες : κροατικά (hr)
Općinski sud u Varaždinu
Braće Radića 2
Πόλη/Δήμος : Varaždin
Ταχυδρομικός κώδικας : 42000
+385 42 401-831
+385 42 312-563
ured.predsjednika@osvz.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osvz/
Παρατηρήσεις :

Τα δημοτικά δικαστήρια εκδικάζουν ποινικές και αστικές υποθέσεις (εντός των ορίων της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους, όπως ορίζεται από τον νόμο
χειρίζονται υποθέσεις που αφορούν την επιβολή του νόμου, την κληρονομική διαδοχή, τη διατροφή, την ύπαρξη ή την ανυπαρξία γάμου, τη λήξη γά

το διαζύγιο, την απόδειξη ή αμφισβήτηση της πατρότητας ή της μητρότητας, τη διεξαγωγή δίκης για δουλεία ή για διαφορές καταπάτησης ξένης περ
κτηματολογικές υποθέσεις και την τήρηση μητρώων ιδιοκτησίας, διαφορές που αφορούν μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση και ζητήματα σχετικά μ

κατοικία, ζητήματα που αφορούν διορθώσεις σε δημοσιευμένες πληροφορίες καθώς και αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε από τέτοιες πλη
την προστασία από παράνομες ενέργειες, στο πλαίσιο εργατικών διαφορών, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων, τ

εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με τη διεθνή δικαστική συνδρομή σε υποθέσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Τα δημοτικά δικαστήρι
συνεργάζονται επίσης στο πλαίσιο της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας με τα κράτη μέλη της ΕΕ σε θέματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους κ
προσφέρουν νομική αρωγή.
Αποδεκτές γλώσσες : κροατικά (hr)
Općinski sud u Velikoj Gorici
Trga Kralja Tomislava 36
Πόλη/Δήμος : Velika Gorica
Ταχυδρομικός κώδικας : 10410
+385 1 626 95 00
+385 1 626 00 47

osvg@osvg.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osvg/
Παρατηρήσεις :

Τα δημοτικά δικαστήρια εκδικάζουν ποινικές και αστικές υποθέσεις (εντός των ορίων της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους, όπως ορίζεται από τον νόμο
χειρίζονται υποθέσεις που αφορούν την επιβολή του νόμου, την κληρονομική διαδοχή, τη διατροφή, την ύπαρξη ή την ανυπαρξία γάμου, τη λήξη γά

το διαζύγιο, την απόδειξη ή αμφισβήτηση της πατρότητας ή της μητρότητας, τη διεξαγωγή δίκης για δουλεία ή για διαφορές καταπάτησης ξένης περ
κτηματολογικές υποθέσεις και την τήρηση μητρώων ιδιοκτησίας, διαφορές που αφορούν μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση και ζητήματα σχετικά μ

κατοικία, ζητήματα που αφορούν διορθώσεις σε δημοσιευμένες πληροφορίες καθώς και αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε από τέτοιες πλη
την προστασία από παράνομες ενέργειες, στο πλαίσιο εργατικών διαφορών, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων, τ

εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με τη διεθνή δικαστική συνδρομή σε υποθέσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Τα δημοτικά δικαστήρι
συνεργάζονται επίσης στο πλαίσιο της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας με τα κράτη μέλη της ΕΕ σε θέματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους κ
προσφέρουν νομική αρωγή.
Αποδεκτές γλώσσες : κροατικά (hr)
Općinski sud u Vinkovcima
Trg bana Josipa Šokčevića 17
Πόλη/Δήμος : Vinkovci
Ταχυδρομικός κώδικας : 32100

Παρατηρήσεις :
Τα δημοτικά δικαστήρια εκδικάζουν ποινικές και αστικές υποθέσεις (εντός των ορίων της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους, όπως ορίζεται από τον νόμο

χειρίζονται υποθέσεις που αφορούν την επιβολή του νόμου, την κληρονομική διαδοχή, τη διατροφή, την ύπαρξη ή την ανυπαρξία γάμου, τη λήξη γά
το διαζύγιο, την απόδειξη ή αμφισβήτηση της πατρότητας ή της μητρότητας, τη διεξαγωγή δίκης για δουλεία ή για διαφορές καταπάτησης ξένης περ

κτηματολογικές υποθέσεις και την τήρηση μητρώων ιδιοκτησίας, διαφορές που αφορούν μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση και ζητήματα σχετικά μ
κατοικία, ζητήματα που αφορούν διορθώσεις σε δημοσιευμένες πληροφορίες καθώς και αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε από τέτοιες πλη

την προστασία από παράνομες ενέργειες, στο πλαίσιο εργατικών διαφορών, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων, τ
εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με τη διεθνή δικαστική συνδρομή σε υποθέσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Τα δημοτικά δικαστήρι

συνεργάζονται επίσης στο πλαίσιο της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας με τα κράτη μέλη της ΕΕ σε θέματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους κ
προσφέρουν νομική αρωγή.
Αποδεκτές γλώσσες : κροατικά (hr)
Općinski sud u Virovitici
Tomaša Masaryka 8
Πόλη/Δήμος : Virovitica
Ταχυδρομικός κώδικας : 33000
+385 33 840-900
+385 33 840-930
ured.predsjednika@osvr.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osvt/
Παρατηρήσεις :
Τα δημοτικά δικαστήρια εκδικάζουν ποινικές και αστικές υποθέσεις (εντός των ορίων της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους, όπως ορίζεται από τον νόμο
χειρίζονται υποθέσεις που αφορούν την επιβολή του νόμου, την κληρονομική διαδοχή, τη διατροφή, την ύπαρξη ή την ανυπαρξία γάμου, τη λήξη γά
το διαζύγιο, την απόδειξη ή αμφισβήτηση της πατρότητας ή της μητρότητας, τη διεξαγωγή δίκης για δουλεία ή για διαφορές καταπάτησης ξένης περ
κτηματολογικές υποθέσεις και την τήρηση μητρώων ιδιοκτησίας, διαφορές που αφορούν μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση και ζητήματα σχετικά μ
κατοικία, ζητήματα που αφορούν διορθώσεις σε δημοσιευμένες πληροφορίες καθώς και αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε από τέτοιες πλη
την προστασία από παράνομες ενέργειες, στο πλαίσιο εργατικών διαφορών, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων, τ
εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με τη διεθνή δικαστική συνδρομή σε υποθέσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Τα δημοτικά δικαστήρι
συνεργάζονται επίσης στο πλαίσιο της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας με τα κράτη μέλη της ΕΕ σε θέματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους κ
προσφέρουν νομική αρωγή.
Αποδεκτές γλώσσες : κροατικά (hr)
Općinski sud u Vukovaru
Županijska 31
Πόλη/Δήμος : Vukovar
Ταχυδρομικός κώδικας : 32000
+385 32 451-602
+385 32 451-645
ured.predsjednika@osvu.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osvu/
Παρατηρήσεις :

Τα δημοτικά δικαστήρια εκδικάζουν ποινικές και αστικές υποθέσεις (εντός των ορίων της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους, όπως ορίζεται από τον νόμο
χειρίζονται υποθέσεις που αφορούν την επιβολή του νόμου, την κληρονομική διαδοχή, τη διατροφή, την ύπαρξη ή την ανυπαρξία γάμου, τη λήξη γά

το διαζύγιο, την απόδειξη ή αμφισβήτηση της πατρότητας ή της μητρότητας, τη διεξαγωγή δίκης για δουλεία ή για διαφορές καταπάτησης ξένης περ
κτηματολογικές υποθέσεις και την τήρηση μητρώων ιδιοκτησίας, διαφορές που αφορούν μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση και ζητήματα σχετικά μ
κατοικία, ζητήματα που αφορούν διορθώσεις σε δημοσιευμένες πληροφορίες καθώς και αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε από τέτοιες πλη
την προστασία από παράνομες ενέργειες, στο πλαίσιο εργατικών διαφορών, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων, τ
εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με τη διεθνή δικαστική συνδρομή σε υποθέσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Τα δημοτικά δικαστήρι
συνεργάζονται επίσης στο πλαίσιο της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας με τα κράτη μέλη της ΕΕ σε θέματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους κ
προσφέρουν νομική αρωγή.
Αποδεκτές γλώσσες : κροατικά (hr)
Općinski sud u Zadru
Ulica plemića Borelli 9

Πόλη/Δήμος : Zadar
Ταχυδρομικός κώδικας : 23000
+385 23 309-942
+385 23 213-196
ured.predsjednika@oszd.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/oszd/
Παρατηρήσεις :

Τα δημοτικά δικαστήρια εκδικάζουν ποινικές και αστικές υποθέσεις (εντός των ορίων της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους, όπως ορίζεται από τον νόμο
χειρίζονται υποθέσεις που αφορούν την επιβολή του νόμου, την κληρονομική διαδοχή, τη διατροφή, την ύπαρξη ή την ανυπαρξία γάμου, τη λήξη γά

το διαζύγιο, την απόδειξη ή αμφισβήτηση της πατρότητας ή της μητρότητας, τη διεξαγωγή δίκης για δουλεία ή για διαφορές καταπάτησης ξένης περ
κτηματολογικές υποθέσεις και την τήρηση μητρώων ιδιοκτησίας, διαφορές που αφορούν μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση και ζητήματα σχετικά μ

κατοικία, ζητήματα που αφορούν διορθώσεις σε δημοσιευμένες πληροφορίες καθώς και αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε από τέτοιες πλη
την προστασία από παράνομες ενέργειες, στο πλαίσιο εργατικών διαφορών, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων, τ

εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με τη διεθνή δικαστική συνδρομή σε υποθέσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Τα δημοτικά δικαστήρι
συνεργάζονται επίσης στο πλαίσιο της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας με τα κράτη μέλη της ΕΕ σε θέματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους κ
προσφέρουν νομική αρωγή.
Αποδεκτές γλώσσες : κροατικά (hr)
Općinski sud u Zlataru
Trg slobode 14a
Πόλη/Δήμος : Zlatar
Ταχυδρομικός κώδικας : 49250
+385 49 426-857
+385 49 466-827
ured.predsjednika@oszl.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/oszl/

Παρατηρήσεις :
Τα δημοτικά δικαστήρια εκδικάζουν ποινικές και αστικές υποθέσεις (εντός των ορίων της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους, όπως ορίζεται από τον νόμο
χειρίζονται υποθέσεις που αφορούν την επιβολή του νόμου, την κληρονομική διαδοχή, τη διατροφή, την ύπαρξη ή την ανυπαρξία γάμου, τη λήξη γά
το διαζύγιο, την απόδειξη ή αμφισβήτηση της πατρότητας ή της μητρότητας, τη διεξαγωγή δίκης για δουλεία ή για διαφορές καταπάτησης ξένης περ
κτηματολογικές υποθέσεις και την τήρηση μητρώων ιδιοκτησίας, διαφορές που αφορούν μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση και ζητήματα σχετικά μ
κατοικία, ζητήματα που αφορούν διορθώσεις σε δημοσιευμένες πληροφορίες καθώς και αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε από τέτοιες πλη
την προστασία από παράνομες ενέργειες, στο πλαίσιο εργατικών διαφορών, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων, τ
εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με τη διεθνή δικαστική συνδρομή σε υποθέσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Τα δημοτικά δικαστήρι
συνεργάζονται επίσης στο πλαίσιο της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας με τα κράτη μέλη της ΕΕ σε θέματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους κ
προσφέρουν νομική αρωγή.
Αποδεκτές γλώσσες : κροατικά (hr)
Općinski sud u Čakovcu
Ruđera Boškovića 18
Πόλη/Δήμος : Čakovec
Ταχυδρομικός κώδικας : 40000
+385 40 379-613
+385 40 379-686
ured.predsjednika@osck.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSCK/
Παρατηρήσεις :
Τα δημοτικά δικαστήρια εκδικάζουν ποινικές και αστικές υποθέσεις (εντός των ορίων της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους, όπως ορίζεται από τον νόμο
χειρίζονται υποθέσεις που αφορούν την επιβολή του νόμου, την κληρονομική διαδοχή, τη διατροφή, την ύπαρξη ή την ανυπαρξία γάμου, τη λήξη γά
το διαζύγιο, την απόδειξη ή αμφισβήτηση της πατρότητας ή της μητρότητας, τη διεξαγωγή δίκης για δουλεία ή για διαφορές καταπάτησης ξένης περ
κτηματολογικές υποθέσεις και την τήρηση μητρώων ιδιοκτησίας, διαφορές που αφορούν μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση και ζητήματα σχετικά μ
κατοικία, ζητήματα που αφορούν διορθώσεις σε δημοσιευμένες πληροφορίες καθώς και αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε από τέτοιες πλη

την προστασία από παράνομες ενέργειες, στο πλαίσιο εργατικών διαφορών, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων, τ
εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με τη διεθνή δικαστική συνδρομή σε υποθέσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Τα δημοτικά δικαστήρι

συνεργάζονται επίσης στο πλαίσιο της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας με τα κράτη μέλη της ΕΕ σε θέματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους κ
προσφέρουν νομική αρωγή.
Αποδεκτές γλώσσες : κροατικά (hr)
Općinski sud u Đakovu
Trg dr. Franje Tuđmana 2
Πόλη/Δήμος : Đakovo

Ταχυδρομικός κώδικας : 31400
+385 31 840-120
+385 31 840-125
ured.predsjednika@osdk.pravosudje.hr
Παρατηρήσεις :
Τα δημοτικά δικαστήρια εκδικάζουν ποινικές και αστικές υποθέσεις (εντός των ορίων της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους, όπως ορίζεται από τον νόμο
χειρίζονται υποθέσεις που αφορούν την επιβολή του νόμου, την κληρονομική διαδοχή, τη διατροφή, την ύπαρξη ή την ανυπαρξία γάμου, τη λήξη γά
το διαζύγιο, την απόδειξη ή αμφισβήτηση της πατρότητας ή της μητρότητας, τη διεξαγωγή δίκης για δουλεία ή για διαφορές καταπάτησης ξένης περ
κτηματολογικές υποθέσεις και την τήρηση μητρώων ιδιοκτησίας, διαφορές που αφορούν μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση και ζητήματα σχετικά μ
κατοικία, ζητήματα που αφορούν διορθώσεις σε δημοσιευμένες πληροφορίες καθώς και αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε από τέτοιες πλη

την προστασία από παράνομες ενέργειες, στο πλαίσιο εργατικών διαφορών, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων, τ

εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με τη διεθνή δικαστική συνδρομή σε υποθέσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Τα δημοτικά δικαστήρι
συνεργάζονται επίσης στο πλαίσιο της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας με τα κράτη μέλη της ΕΕ σε θέματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους κ
προσφέρουν νομική αρωγή.
Αποδεκτές γλώσσες : κροατικά (hr)
Općinski sud u Šibeniku
Stjepana Radića 81
Πόλη/Δήμος : Šibenik
Ταχυδρομικός κώδικας : 22000
+385 22 209-101
+385 22 212-894
ured.predsjednika@ossi.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ossib/

Παρατηρήσεις :
Τα δημοτικά δικαστήρια εκδικάζουν ποινικές και αστικές υποθέσεις (εντός των ορίων της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους, όπως ορίζεται από τον νόμο

χειρίζονται υποθέσεις που αφορούν την επιβολή του νόμου, την κληρονομική διαδοχή, τη διατροφή, την ύπαρξη ή την ανυπαρξία γάμου, τη λήξη γά
το διαζύγιο, την απόδειξη ή αμφισβήτηση της πατρότητας ή της μητρότητας, τη διεξαγωγή δίκης για δουλεία ή για διαφορές καταπάτησης ξένης περ

κτηματολογικές υποθέσεις και την τήρηση μητρώων ιδιοκτησίας, διαφορές που αφορούν μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση και ζητήματα σχετικά μ
κατοικία, ζητήματα που αφορούν διορθώσεις σε δημοσιευμένες πληροφορίες καθώς και αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε από τέτοιες πλη

την προστασία από παράνομες ενέργειες, στο πλαίσιο εργατικών διαφορών, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων, τ
εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με τη διεθνή δικαστική συνδρομή σε υποθέσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Τα δημοτικά δικαστήρι

συνεργάζονται επίσης στο πλαίσιο της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας με τα κράτη μέλη της ΕΕ σε θέματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους κ
προσφέρουν νομική αρωγή.
Αποδεκτές γλώσσες : κροατικά (hr)
Trgovački sud u Bjelovaru

Šetalište dr. Ivše Lebovića 42
Πόλη/Δήμος : Bjelovar
Ταχυδρομικός κώδικας : 43000
+385 43 244-408
+385 43 221-574
ured.predsjednika@tsbj.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/tsbj/
Παρατηρήσεις :
Τα εμποροδικεία χειρίζονται διαφορές μεταξύ νομικών προσώπων, και μεταξύ νομικών προσώπων και ελευθέρων επαγγελματιών, στους οποίους
περιλαμβάνονται ατομικές επιχειρήσεις, διαφορές μεταξύ ελευθέρων επαγγελματιών, στους οποίους περιλαμβάνονται ατομικές επιχειρήσεις, εφόσο
διαφορές αφορούν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, διαφορές που ανακύπτουν κατά την ίδρυση, τη λειτουργία και το κλείσιμο μιας εταιρεία
διαφορές για τους κανόνες που διέπουν τις εταιρικές σχέσεις και τα δικαιώματα σε μια εταιρεία, διαφορές, μεταξύ των εταίρων μιας εταιρείας και με
εταίρων και της εταιρείας, όσον αφορά τη διαχείριση και τη διοίκηση της εταιρείας και σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων σε
τη θέση τους στην εταιρεία, διαφορές στις οποίες εμπλέκεται ένα συμβαλλόμενο μέρος που είναι υπό εκκαθάριση (ανεξάρτητα από την ταυτότητα τ
μέρους) και όλες τις σχετικές με την εκκαθάριση διαφορές, διαφορές που αφορούν πλοία και τη ναυσιπλοΐα στη θάλασσα και στις εσωτερικές πλωτ
διαφορές που διέπονται από το ναυτιλιακό δίκαιο (ναυτιλιακές διαφορές), διαφορές στις οποίες εμπλέκεται αεροσκάφος και διαφορές στο πλαίσιο τ
αεροπορικού δικαίου, διαφορές σχετικά με την προστασία και την άσκηση των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων δημιουργο
συγγενικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τις εφευρέσεις, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις εταιρείες, διαφορές στο π
αθέμιτου ανταγωνισμού, μονοπωλιακών συμφωνιών και απειλών για την ίση μεταχείριση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην ενιαία αγορά, διαχειρ
θέματα σχετικά με εγγραφές και τηρούν μητρώα, λαμβάνουν αποφάσεις σε υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας που προβλέπονται από τον νόμο για
επιχειρήσεις, διεκπεραιώνουν τη διαδικασία για την αναγνώριση των αποφάσεων και διαιτητικών αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων σε εμπορικ
διαφορές, εκτελούν καθήκοντα που σχετίζονται με τη διεθνή δικαστική συνδρομή κατά τη διεξαγωγή των αποδείξεων σε εμπορικά ζητήματα και άλλ
καθήκοντα που προβλέπονται από το νόμο.
Αποδεκτές γλώσσες : κροατικά (hr)
Trgovački sud u Dubrovniku
Dr. Ante Starčevića 23
Πόλη/Δήμος : Dubrovnik
Ταχυδρομικός κώδικας : 20000
+385 20 358-460
+385 20 357-737
ured.predsjednika@tsdu.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/TSDU/
Παρατηρήσεις :

Τα εμποροδικεία χειρίζονται διαφορές μεταξύ νομικών προσώπων, και μεταξύ νομικών προσώπων και ελευθέρων επαγγελματιών, στους οποίους
περιλαμβάνονται ατομικές επιχειρήσεις, διαφορές μεταξύ ελευθέρων επαγγελματιών, στους οποίους περιλαμβάνονται ατομικές επιχειρήσεις, εφόσο
διαφορές αφορούν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, διαφορές που ανακύπτουν κατά την ίδρυση, τη λειτουργία και το κλείσιμο μιας εταιρεία
διαφορές για τους κανόνες που διέπουν τις εταιρικές σχέσεις και τα δικαιώματα σε μια εταιρεία, διαφορές, μεταξύ των εταίρων μιας εταιρείας και με
εταίρων και της εταιρείας, όσον αφορά τη διαχείριση και τη διοίκηση της εταιρείας και σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων σε
τη θέση τους στην εταιρεία, διαφορές στις οποίες εμπλέκεται ένα συμβαλλόμενο μέρος που είναι υπό εκκαθάριση (ανεξάρτητα από την ταυτότητα τ
μέρους) και όλες τις σχετικές με την εκκαθάριση διαφορές, διαφορές που αφορούν πλοία και τη ναυσιπλοΐα στη θάλασσα και στις εσωτερικές πλωτ
διαφορές που διέπονται από το ναυτιλιακό δίκαιο (ναυτιλιακές διαφορές), διαφορές στις οποίες εμπλέκεται αεροσκάφος και διαφορές στο πλαίσιο τ
αεροπορικού δικαίου, διαφορές σχετικά με την προστασία και την άσκηση των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων δημιουργο
συγγενικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τις εφευρέσεις, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις εταιρείες, διαφορές στο π

αθέμιτου ανταγωνισμού, μονοπωλιακών συμφωνιών και απειλών για την ίση μεταχείριση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην ενιαία αγορά, διαχειρ

θέματα σχετικά με εγγραφές και τηρούν μητρώα, λαμβάνουν αποφάσεις σε υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας που προβλέπονται από τον νόμο για
επιχειρήσεις, διεκπεραιώνουν τη διαδικασία για την αναγνώριση των αποφάσεων και διαιτητικών αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων σε εμπορικ

διαφορές, εκτελούν καθήκοντα που σχετίζονται με τη διεθνή δικαστική συνδρομή κατά τη διεξαγωγή των αποδείξεων σε εμπορικά ζητήματα και άλλ
καθήκοντα που προβλέπονται από το νόμο.
Αποδεκτές γλώσσες : κροατικά (hr)
Trgovački sud u Osijeku
Zagrebačka ulica 2
Πόλη/Δήμος : Osijek
Ταχυδρομικός κώδικας : 31000
+385 31 207-600, +385 31 285-589
+385 31 207-500, +385 31 207-600
ured.predsjednika@tsos.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/tsos/
Παρατηρήσεις :

Τα εμποροδικεία χειρίζονται διαφορές μεταξύ νομικών προσώπων, και μεταξύ νομικών προσώπων και ελευθέρων επαγγελματιών, στους οποίους
περιλαμβάνονται ατομικές επιχειρήσεις, διαφορές μεταξύ ελευθέρων επαγγελματιών, στους οποίους περιλαμβάνονται ατομικές επιχειρήσεις, εφόσο

διαφορές αφορούν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, διαφορές που ανακύπτουν κατά την ίδρυση, τη λειτουργία και το κλείσιμο μιας εταιρεία
διαφορές για τους κανόνες που διέπουν τις εταιρικές σχέσεις και τα δικαιώματα σε μια εταιρεία, διαφορές, μεταξύ των εταίρων μιας εταιρείας και με

εταίρων και της εταιρείας, όσον αφορά τη διαχείριση και τη διοίκηση της εταιρείας και σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων σε
τη θέση τους στην εταιρεία, διαφορές στις οποίες εμπλέκεται ένα συμβαλλόμενο μέρος που είναι υπό εκκαθάριση (ανεξάρτητα από την ταυτότητα τ

μέρους) και όλες τις σχετικές με την εκκαθάριση διαφορές, διαφορές που αφορούν πλοία και τη ναυσιπλοΐα στη θάλασσα και στις εσωτερικές πλωτ
διαφορές που διέπονται από το ναυτιλιακό δίκαιο (ναυτιλιακές διαφορές), διαφορές στις οποίες εμπλέκεται αεροσκάφος και διαφορές στο πλαίσιο τ

αεροπορικού δικαίου, διαφορές σχετικά με την προστασία και την άσκηση των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων δημιουργο
συγγενικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τις εφευρέσεις, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις εταιρείες, διαφορές στο π

αθέμιτου ανταγωνισμού, μονοπωλιακών συμφωνιών και απειλών για την ίση μεταχείριση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην ενιαία αγορά, διαχειρ
θέματα σχετικά με εγγραφές και τηρούν μητρώα, λαμβάνουν αποφάσεις σε υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας που προβλέπονται από τον νόμο για
επιχειρήσεις, διεκπεραιώνουν τη διαδικασία για την αναγνώριση των αποφάσεων και διαιτητικών αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων σε εμπορικ
διαφορές, εκτελούν καθήκοντα που σχετίζονται με τη διεθνή δικαστική συνδρομή κατά τη διεξαγωγή των αποδείξεων σε εμπορικά ζητήματα και άλλ
καθήκοντα που προβλέπονται από το νόμο.
Αποδεκτές γλώσσες : κροατικά (hr)
Trgovački sud u Pazinu
Dršćevka 1
Πόλη/Δήμος : Pazin
Ταχυδρομικός κώδικας : 52000
+385 52 619 900
+385 52 619 910
ured.predsjednika@tspa.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/tspz/
Παρατηρήσεις :
Τα εμποροδικεία χειρίζονται διαφορές μεταξύ νομικών προσώπων, και μεταξύ νομικών προσώπων και ελευθέρων επαγγελματιών, στους οποίους
περιλαμβάνονται ατομικές επιχειρήσεις, διαφορές μεταξύ ελευθέρων επαγγελματιών, στους οποίους περιλαμβάνονται ατομικές επιχειρήσεις, εφόσο
διαφορές αφορούν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, διαφορές που ανακύπτουν κατά την ίδρυση, τη λειτουργία και το κλείσιμο μιας εταιρεία
διαφορές για τους κανόνες που διέπουν τις εταιρικές σχέσεις και τα δικαιώματα σε μια εταιρεία, διαφορές, μεταξύ των εταίρων μιας εταιρείας και με
εταίρων και της εταιρείας, όσον αφορά τη διαχείριση και τη διοίκηση της εταιρείας και σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων σε
τη θέση τους στην εταιρεία, διαφορές στις οποίες εμπλέκεται ένα συμβαλλόμενο μέρος που είναι υπό εκκαθάριση (ανεξάρτητα από την ταυτότητα τ
μέρους) και όλες τις σχετικές με την εκκαθάριση διαφορές, διαφορές που αφορούν πλοία και τη ναυσιπλοΐα στη θάλασσα και στις εσωτερικές πλωτ
διαφορές που διέπονται από το ναυτιλιακό δίκαιο (ναυτιλιακές διαφορές), διαφορές στις οποίες εμπλέκεται αεροσκάφος και διαφορές στο πλαίσιο τ
αεροπορικού δικαίου, διαφορές σχετικά με την προστασία και την άσκηση των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων δημιουργο
συγγενικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τις εφευρέσεις, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις εταιρείες, διαφορές στο π

αθέμιτου ανταγωνισμού, μονοπωλιακών συμφωνιών και απειλών για την ίση μεταχείριση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην ενιαία αγορά, διαχειρ
θέματα σχετικά με εγγραφές και τηρούν μητρώα, λαμβάνουν αποφάσεις σε υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας που προβλέπονται από τον νόμο για

επιχειρήσεις, διεκπεραιώνουν τη διαδικασία για την αναγνώριση των αποφάσεων και διαιτητικών αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων σε εμπορικ
διαφορές, εκτελούν καθήκοντα που σχετίζονται με τη διεθνή δικαστική συνδρομή κατά τη διεξαγωγή των αποδείξεων σε εμπορικά ζητήματα και άλλ
καθήκοντα που προβλέπονται από το νόμο.
Αποδεκτές γλώσσες : κροατικά (hr)
Trgovački sud u Rijeci
Zadarska 1. i 3.

Πόλη/Δήμος : Rijeka
Ταχυδρομικός κώδικας : 51000
+385 51 660-200
+385 51 660-260
ured.predsjednika@tsri.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/tsri/
Παρατηρήσεις :
Τα εμποροδικεία χειρίζονται διαφορές μεταξύ νομικών προσώπων, και μεταξύ νομικών προσώπων και ελευθέρων επαγγελματιών, στους οποίους
περιλαμβάνονται ατομικές επιχειρήσεις, διαφορές μεταξύ ελευθέρων επαγγελματιών, στους οποίους περιλαμβάνονται ατομικές επιχειρήσεις, εφόσο
διαφορές αφορούν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, διαφορές που ανακύπτουν κατά την ίδρυση, τη λειτουργία και το κλείσιμο μιας εταιρεία

διαφορές για τους κανόνες που διέπουν τις εταιρικές σχέσεις και τα δικαιώματα σε μια εταιρεία, διαφορές, μεταξύ των εταίρων μιας εταιρείας και με

εταίρων και της εταιρείας, όσον αφορά τη διαχείριση και τη διοίκηση της εταιρείας και σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων σε
τη θέση τους στην εταιρεία, διαφορές στις οποίες εμπλέκεται ένα συμβαλλόμενο μέρος που είναι υπό εκκαθάριση (ανεξάρτητα από την ταυτότητα τ

μέρους) και όλες τις σχετικές με την εκκαθάριση διαφορές, διαφορές που αφορούν πλοία και τη ναυσιπλοΐα στη θάλασσα και στις εσωτερικές πλωτ
διαφορές που διέπονται από το ναυτιλιακό δίκαιο (ναυτιλιακές διαφορές), διαφορές στις οποίες εμπλέκεται αεροσκάφος και διαφορές στο πλαίσιο τ

αεροπορικού δικαίου, διαφορές σχετικά με την προστασία και την άσκηση των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων δημιουργο
συγγενικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τις εφευρέσεις, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις εταιρείες, διαφορές στο π

αθέμιτου ανταγωνισμού, μονοπωλιακών συμφωνιών και απειλών για την ίση μεταχείριση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην ενιαία αγορά, διαχειρ
θέματα σχετικά με εγγραφές και τηρούν μητρώα, λαμβάνουν αποφάσεις σε υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας που προβλέπονται από τον νόμο για

επιχειρήσεις, διεκπεραιώνουν τη διαδικασία για την αναγνώριση των αποφάσεων και διαιτητικών αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων σε εμπορικ
διαφορές, εκτελούν καθήκοντα που σχετίζονται με τη διεθνή δικαστική συνδρομή κατά τη διεξαγωγή των αποδείξεων σε εμπορικά ζητήματα και άλλ
καθήκοντα που προβλέπονται από το νόμο.
Αποδεκτές γλώσσες : κροατικά (hr)
Trgovački sud u Splitu
Sukoišanska 6
Πόλη/Δήμος : Split
Ταχυδρομικός κώδικας : 21000
+385 21 393-999
+385 21 481-242, +385 21 393-988
ured.predsjednika@tsst.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/tssp/
Παρατηρήσεις :
Τα εμποροδικεία χειρίζονται διαφορές μεταξύ νομικών προσώπων, και μεταξύ νομικών προσώπων και ελευθέρων επαγγελματιών, στους οποίους

περιλαμβάνονται ατομικές επιχειρήσεις, διαφορές μεταξύ ελευθέρων επαγγελματιών, στους οποίους περιλαμβάνονται ατομικές επιχειρήσεις, εφόσο
διαφορές αφορούν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, διαφορές που ανακύπτουν κατά την ίδρυση, τη λειτουργία και το κλείσιμο μιας εταιρεία

διαφορές για τους κανόνες που διέπουν τις εταιρικές σχέσεις και τα δικαιώματα σε μια εταιρεία, διαφορές, μεταξύ των εταίρων μιας εταιρείας και με
εταίρων και της εταιρείας, όσον αφορά τη διαχείριση και τη διοίκηση της εταιρείας και σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων σε
τη θέση τους στην εταιρεία, διαφορές στις οποίες εμπλέκεται ένα συμβαλλόμενο μέρος που είναι υπό εκκαθάριση (ανεξάρτητα από την ταυτότητα τ
μέρους) και όλες τις σχετικές με την εκκαθάριση διαφορές, διαφορές που αφορούν πλοία και τη ναυσιπλοΐα στη θάλασσα και στις εσωτερικές πλωτ
διαφορές που διέπονται από το ναυτιλιακό δίκαιο (ναυτιλιακές διαφορές), διαφορές στις οποίες εμπλέκεται αεροσκάφος και διαφορές στο πλαίσιο τ
αεροπορικού δικαίου, διαφορές σχετικά με την προστασία και την άσκηση των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων δημιουργο
συγγενικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τις εφευρέσεις, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις εταιρείες, διαφορές στο π
αθέμιτου ανταγωνισμού, μονοπωλιακών συμφωνιών και απειλών για την ίση μεταχείριση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην ενιαία αγορά, διαχειρ
θέματα σχετικά με εγγραφές και τηρούν μητρώα, λαμβάνουν αποφάσεις σε υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας που προβλέπονται από τον νόμο για
επιχειρήσεις, διεκπεραιώνουν τη διαδικασία για την αναγνώριση των αποφάσεων και διαιτητικών αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων σε εμπορικ
διαφορές, εκτελούν καθήκοντα που σχετίζονται με τη διεθνή δικαστική συνδρομή κατά τη διεξαγωγή των αποδείξεων σε εμπορικά ζητήματα και άλλ
καθήκοντα που προβλέπονται από το νόμο.
Αποδεκτές γλώσσες : κροατικά (hr)
Trgovački sud u Varaždinu
Braće Radića 2
Πόλη/Δήμος : Varaždin
Ταχυδρομικός κώδικας : 42000
+385 42 401-900
+385 42 214-743
ured.predsjednika@tsvz.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/tsvz/
Παρατηρήσεις :
Τα εμποροδικεία χειρίζονται διαφορές μεταξύ νομικών προσώπων, και μεταξύ νομικών προσώπων και ελευθέρων επαγγελματιών, στους οποίους
περιλαμβάνονται ατομικές επιχειρήσεις, διαφορές μεταξύ ελευθέρων επαγγελματιών, στους οποίους περιλαμβάνονται ατομικές επιχειρήσεις, εφόσο
διαφορές αφορούν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, διαφορές που ανακύπτουν κατά την ίδρυση, τη λειτουργία και το κλείσιμο μιας εταιρεία

διαφορές για τους κανόνες που διέπουν τις εταιρικές σχέσεις και τα δικαιώματα σε μια εταιρεία, διαφορές, μεταξύ των εταίρων μιας εταιρείας και με
εταίρων και της εταιρείας, όσον αφορά τη διαχείριση και τη διοίκηση της εταιρείας και σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων σε

τη θέση τους στην εταιρεία, διαφορές στις οποίες εμπλέκεται ένα συμβαλλόμενο μέρος που είναι υπό εκκαθάριση (ανεξάρτητα από την ταυτότητα τ
μέρους) και όλες τις σχετικές με την εκκαθάριση διαφορές, διαφορές που αφορούν πλοία και τη ναυσιπλοΐα στη θάλασσα και στις εσωτερικές πλωτ

διαφορές που διέπονται από το ναυτιλιακό δίκαιο (ναυτιλιακές διαφορές), διαφορές στις οποίες εμπλέκεται αεροσκάφος και διαφορές στο πλαίσιο τ
αεροπορικού δικαίου, διαφορές σχετικά με την προστασία και την άσκηση των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων δημιουργο

συγγενικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τις εφευρέσεις, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις εταιρείες, διαφορές στο π
αθέμιτου ανταγωνισμού, μονοπωλιακών συμφωνιών και απειλών για την ίση μεταχείριση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην ενιαία αγορά, διαχειρ

θέματα σχετικά με εγγραφές και τηρούν μητρώα, λαμβάνουν αποφάσεις σε υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας που προβλέπονται από τον νόμο για
επιχειρήσεις, διεκπεραιώνουν τη διαδικασία για την αναγνώριση των αποφάσεων και διαιτητικών αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων σε εμπορικ
διαφορές, εκτελούν καθήκοντα που σχετίζονται με τη διεθνή δικαστική συνδρομή κατά τη διεξαγωγή των αποδείξεων σε εμπορικά ζητήματα και άλλ
καθήκοντα που προβλέπονται από το νόμο.
Αποδεκτές γλώσσες : κροατικά (hr)
Trgovački sud u Zadru
Ulica Franje Tuđmana 35
Πόλη/Δήμος : Zadar
Ταχυδρομικός κώδικας : 23000
+385 23 292-000, +385 23 292-003

+385 23 292-055
ured.predsjednika@tszd.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/tszd/
Παρατηρήσεις :
Τα εμποροδικεία χειρίζονται διαφορές μεταξύ νομικών προσώπων, και μεταξύ νομικών προσώπων και ελευθέρων επαγγελματιών, στους οποίους

περιλαμβάνονται ατομικές επιχειρήσεις, διαφορές μεταξύ ελευθέρων επαγγελματιών, στους οποίους περιλαμβάνονται ατομικές επιχειρήσεις, εφόσο
διαφορές αφορούν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, διαφορές που ανακύπτουν κατά την ίδρυση, τη λειτουργία και το κλείσιμο μιας εταιρεία

διαφορές για τους κανόνες που διέπουν τις εταιρικές σχέσεις και τα δικαιώματα σε μια εταιρεία, διαφορές, μεταξύ των εταίρων μιας εταιρείας και με
εταίρων και της εταιρείας, όσον αφορά τη διαχείριση και τη διοίκηση της εταιρείας και σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων σε

τη θέση τους στην εταιρεία, διαφορές στις οποίες εμπλέκεται ένα συμβαλλόμενο μέρος που είναι υπό εκκαθάριση (ανεξάρτητα από την ταυτότητα τ
μέρους) και όλες τις σχετικές με την εκκαθάριση διαφορές, διαφορές που αφορούν πλοία και τη ναυσιπλοΐα στη θάλασσα και στις εσωτερικές πλωτ

διαφορές που διέπονται από το ναυτιλιακό δίκαιο (ναυτιλιακές διαφορές), διαφορές στις οποίες εμπλέκεται αεροσκάφος και διαφορές στο πλαίσιο τ
αεροπορικού δικαίου, διαφορές σχετικά με την προστασία και την άσκηση των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων δημιουργο

συγγενικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τις εφευρέσεις, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις εταιρείες, διαφορές στο π
αθέμιτου ανταγωνισμού, μονοπωλιακών συμφωνιών και απειλών για την ίση μεταχείριση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην ενιαία αγορά, διαχειρ

θέματα σχετικά με εγγραφές και τηρούν μητρώα, λαμβάνουν αποφάσεις σε υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας που προβλέπονται από τον νόμο για
επιχειρήσεις, διεκπεραιώνουν τη διαδικασία για την αναγνώριση των αποφάσεων και διαιτητικών αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων σε εμπορικ

διαφορές, εκτελούν καθήκοντα που σχετίζονται με τη διεθνή δικαστική συνδρομή κατά τη διεξαγωγή των αποδείξεων σε εμπορικά ζητήματα και άλλ
καθήκοντα που προβλέπονται από το νόμο.
Αποδεκτές γλώσσες : κροατικά (hr)
Trgovački sud u Zagrebu
Amruševa 2/II
Πόλη/Δήμος : Zagreb
Ταχυδρομικός κώδικας : 10000
+385 1 489 72 22

+385 1 492 08 71
ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr
http://www.tszg.hr/
Παρατηρήσεις :
Τα εμποροδικεία χειρίζονται διαφορές μεταξύ νομικών προσώπων, και μεταξύ νομικών προσώπων και ελευθέρων επαγγελματιών, στους οποίους
περιλαμβάνονται ατομικές επιχειρήσεις, διαφορές μεταξύ ελευθέρων επαγγελματιών, στους οποίους περιλαμβάνονται ατομικές επιχειρήσεις, εφόσο
διαφορές αφορούν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, διαφορές που ανακύπτουν κατά την ίδρυση, τη λειτουργία και το κλείσιμο μιας εταιρεία
διαφορές για τους κανόνες που διέπουν τις εταιρικές σχέσεις και τα δικαιώματα σε μια εταιρεία, διαφορές, μεταξύ των εταίρων μιας εταιρείας και με
εταίρων και της εταιρείας, όσον αφορά τη διαχείριση και τη διοίκηση της εταιρείας και σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων σε
τη θέση τους στην εταιρεία, διαφορές στις οποίες εμπλέκεται ένα συμβαλλόμενο μέρος που είναι υπό εκκαθάριση (ανεξάρτητα από την ταυτότητα τ
μέρους) και όλες τις σχετικές με την εκκαθάριση διαφορές, διαφορές που αφορούν πλοία και τη ναυσιπλοΐα στη θάλασσα και στις εσωτερικές πλωτ
διαφορές που διέπονται από το ναυτιλιακό δίκαιο (ναυτιλιακές διαφορές), διαφορές στις οποίες εμπλέκεται αεροσκάφος και διαφορές στο πλαίσιο τ
αεροπορικού δικαίου, διαφορές σχετικά με την προστασία και την άσκηση των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων δημιουργο
συγγενικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τις εφευρέσεις, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις εταιρείες, διαφορές στο π
αθέμιτου ανταγωνισμού, μονοπωλιακών συμφωνιών και απειλών για την ίση μεταχείριση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην ενιαία αγορά, διαχειρ
θέματα σχετικά με εγγραφές και τηρούν μητρώα, λαμβάνουν αποφάσεις σε υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας που προβλέπονται από τον νόμο για
επιχειρήσεις, διεκπεραιώνουν τη διαδικασία για την αναγνώριση των αποφάσεων και διαιτητικών αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων σε εμπορικ
διαφορές, εκτελούν καθήκοντα που σχετίζονται με τη διεθνή δικαστική συνδρομή κατά τη διεξαγωγή των αποδείξεων σε εμπορικά ζητήματα και άλλ
καθήκοντα που προβλέπονται από το νόμο.
Αποδεκτές γλώσσες : κροατικά (hr)

