Croatia

Maa: Kroatia
Oikeudellinen väline: Tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano – Siviili- ja kauppaoikeuden alan tuomiot – Bryssel I -asetus
Toimivallan tyyppi: Hakemuksia käsittelevä tuomioistuin

Haulla löytyy useampi kuin yksi tuomioistuin/viranomainen, joka annettujen tietojen perusteella on toimivaltainen tämän
oikeudellisen välineen suhteen:

Općinski građanski sud u Zagrebu
Hallinnollinen osoite : Ulica grada Vukovara 84
Paikkakunta / Kunta : Zagreb
Postinumero : 10000
Puh. : +385 1 612 66 01
Faksi : +385 1 612 66 02
Sähköpostiosoite : OGSZG-Ured-predsjednika@oszg.pravosudje.hr
Verkkosivuston osoite : "http://sudovi.pravosudje.hr/ogszg/"
Hyväksytyt kielet : kroaatti (hr)

Općinski sud u Bjelovaru
Hallinnollinen osoite : Josipa Jelačića 3
Paikkakunta / Kunta : Bjelovar
Postinumero : 43000
Puh. : +385 43 274-126
Faksi : +385 43 274-151
Sähköpostiosoite : ured.predsjednika@osbj.pravosudje.hr
Verkkosivuston osoite : "http://sudovi.pravosudje.hr/osbj/"
Huomautukset :
Seuraavat tehtävät kuuluvat kunnallisille tuomioistuimille: rikos- ja siviilioikeudelliset menettelyt (niiden laissa määritellyn
asiallisen toimivallan rajoissa); täytäntöönpano-, perintö- ja elatusasiat; avioliiton pätevyyttä, mitätöintiä ja purkamista
koskevat asiat; vanhemmuuden todistamista/kiistämistä koskevat asiat; nautintaoikeutta koskevat menettelyt;
omistusoikeuden loukkaukset; kiinteistörekisteriasiat ja rekisterin ylläpito; vuokra-, liisaus- ja asumiskiistat; julkaistujen
tietojen oikaisu ja virheellisiin tietoihin liittyvät vahingonkorvaukset; laittomilta menettelyiltä suojelu; työmarkkinariidat;
ulkomaisten tuomioistuinten päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano; kansainväliseen oikeusapuun liittyvät tehtävät
niiden toimivaltaan kuuluvissa menettelyissä; kansainvälinen oikeudellinen yhteistyö EU:n jäsenvaltioiden kanssa niiden
toimivaltaan kuuluvissa asioissa; oikeusavun antaminen.
Hyväksytyt kielet : kroaatti (hr)

Općinski sud u Crikvenici
Hallinnollinen osoite : Kralja Tomislava 85a
Paikkakunta / Kunta : Crikvenica
Postinumero : 51260
Puh. : +385 51 554-178
Faksi : +385 51 554-018
Sähköpostiosoite : Opcinskisud.Crikvenica@oscr.pravosudje.hr

Verkkosivuston osoite : "http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/"
Huomautukset :
Seuraavat tehtävät kuuluvat kunnallisille tuomioistuimille: rikos- ja siviilioikeudelliset menettelyt (niiden laissa määritellyn
asiallisen toimivallan rajoissa); täytäntöönpano-, perintö- ja elatusasiat; avioliiton pätevyyttä, mitätöintiä ja purkamista
koskevat asiat; vanhemmuuden todistamista/kiistämistä koskevat asiat; nautintaoikeutta koskevat menettelyt;
omistusoikeuden loukkaukset; kiinteistörekisteriasiat ja rekisterin ylläpito; vuokra-, liisaus- ja asumiskiistat; julkaistujen
tietojen oikaisu ja virheellisiin tietoihin liittyvät vahingonkorvaukset; laittomilta menettelyiltä suojelu; työmarkkinariidat;
ulkomaisten tuomioistuinten päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano; kansainväliseen oikeusapuun liittyvät tehtävät
niiden toimivaltaan kuuluvissa menettelyissä; kansainvälinen oikeudellinen yhteistyö EU:n jäsenvaltioiden kanssa niiden
toimivaltaan kuuluvissa asioissa; oikeusavun antaminen.
Hyväksytyt kielet : kroaatti (hr)

Općinski sud u Dubrovniku
Hallinnollinen osoite : Dr. Ante Starčevića 23
Paikkakunta / Kunta : Dubrovnik
Postinumero : 20000
Puh. : +385 20 448-106
Faksi : +385 20 357-667
Sähköpostiosoite : ured.predsjednika@osdu.pravosudje.hr
Verkkosivuston osoite : "http://sudovi.pravosudje.hr/osdu/"
Huomautukset :
Seuraavat tehtävät kuuluvat kunnallisille tuomioistuimille: rikos- ja siviilioikeudelliset menettelyt (niiden laissa määritellyn
asiallisen toimivallan rajoissa); täytäntöönpano-, perintö- ja elatusasiat; avioliiton pätevyyttä, mitätöintiä ja purkamista
koskevat asiat; vanhemmuuden todistamista/kiistämistä koskevat asiat; nautintaoikeutta koskevat menettelyt;
omistusoikeuden loukkaukset; kiinteistörekisteriasiat ja rekisterin ylläpito; vuokra-, liisaus- ja asumiskiistat; julkaistujen
tietojen oikaisu ja virheellisiin tietoihin liittyvät vahingonkorvaukset; laittomilta menettelyiltä suojelu; työmarkkinariidat;
ulkomaisten tuomioistuinten päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano; kansainväliseen oikeusapuun liittyvät tehtävät
niiden toimivaltaan kuuluvissa menettelyissä; kansainvälinen oikeudellinen yhteistyö EU:n jäsenvaltioiden kanssa niiden
toimivaltaan kuuluvissa asioissa; oikeusavun antaminen.
Hyväksytyt kielet : kroaatti (hr)

Općinski sud u Gospiću
Hallinnollinen osoite : Trg Alojzije Stepinca 3
Paikkakunta / Kunta : Gospić
Postinumero : 53000
Puh. : +385 53 558-882
Faksi : +385 53 572-424
Sähköpostiosoite : opcinski.sud@osgs.pravosudje.hr
Verkkosivuston osoite : "http://sudovi.pravosudje.hr/OSGS/"
Huomautukset :
Seuraavat tehtävät kuuluvat kunnallisille tuomioistuimille: rikos- ja siviilioikeudelliset menettelyt (niiden laissa määritellyn
asiallisen toimivallan rajoissa); täytäntöönpano-, perintö- ja elatusasiat; avioliiton pätevyyttä, mitätöintiä ja purkamista
koskevat asiat; vanhemmuuden todistamista/kiistämistä koskevat asiat; nautintaoikeutta koskevat menettelyt;
omistusoikeuden loukkaukset; kiinteistörekisteriasiat ja rekisterin ylläpito; vuokra-, liisaus- ja asumiskiistat; julkaistujen
tietojen oikaisu ja virheellisiin tietoihin liittyvät vahingonkorvaukset; laittomilta menettelyiltä suojelu; työmarkkinariidat;
ulkomaisten tuomioistuinten päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano; kansainväliseen oikeusapuun liittyvät tehtävät
niiden toimivaltaan kuuluvissa menettelyissä; kansainvälinen oikeudellinen yhteistyö EU:n jäsenvaltioiden kanssa niiden
toimivaltaan kuuluvissa asioissa; oikeusavun antaminen.
Hyväksytyt kielet : kroaatti (hr)

Općinski sud u Karlovcu
Hallinnollinen osoite : Trg hrvatskih branitelja 1

Paikkakunta / Kunta : Karlovac
Postinumero : 47000
Puh. : +385 47 606-236
Faksi : +385 47 415-310
Sähköpostiosoite : ured.predsjednika@oska.pravosudje.hr
Verkkosivuston osoite : "http://sudovi.pravosudje.hr/oska/"
Huomautukset :
Seuraavat tehtävät kuuluvat kunnallisille tuomioistuimille: rikos- ja siviilioikeudelliset menettelyt (niiden laissa määritellyn
asiallisen toimivallan rajoissa); täytäntöönpano-, perintö- ja elatusasiat; avioliiton pätevyyttä, mitätöintiä ja purkamista
koskevat asiat; vanhemmuuden todistamista/kiistämistä koskevat asiat; nautintaoikeutta koskevat menettelyt;
omistusoikeuden loukkaukset; kiinteistörekisteriasiat ja rekisterin ylläpito; vuokra-, liisaus- ja asumiskiistat; julkaistujen
tietojen oikaisu ja virheellisiin tietoihin liittyvät vahingonkorvaukset; laittomilta menettelyiltä suojelu; työmarkkinariidat;
ulkomaisten tuomioistuinten päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano; kansainväliseen oikeusapuun liittyvät tehtävät
niiden toimivaltaan kuuluvissa menettelyissä; kansainvälinen oikeudellinen yhteistyö EU:n jäsenvaltioiden kanssa niiden
toimivaltaan kuuluvissa asioissa; oikeusavun antaminen.
Hyväksytyt kielet : kroaatti (hr)

Općinski sud u Koprivnici
Hallinnollinen osoite : Hrvatske državnosti 5
Paikkakunta / Kunta : Koprivnica
Postinumero : 48000
Puh. : +385 48 240-360
Faksi : +385 48 622-006
Sähköpostiosoite : ured.predsjednika@oskc.pravosudje.hr
Verkkosivuston osoite : "http://sudovi.pravosudje.hr/oskp/"
Huomautukset :
Seuraavat tehtävät kuuluvat kunnallisille tuomioistuimille: rikos- ja siviilioikeudelliset menettelyt (niiden laissa määritellyn
asiallisen toimivallan rajoissa); täytäntöönpano-, perintö- ja elatusasiat; avioliiton pätevyyttä, mitätöintiä ja purkamista
koskevat asiat; vanhemmuuden todistamista/kiistämistä koskevat asiat; nautintaoikeutta koskevat menettelyt;
omistusoikeuden loukkaukset; kiinteistörekisteriasiat ja rekisterin ylläpito; vuokra-, liisaus- ja asumiskiistat; julkaistujen
tietojen oikaisu ja virheellisiin tietoihin liittyvät vahingonkorvaukset; laittomilta menettelyiltä suojelu; työmarkkinariidat;
ulkomaisten tuomioistuinten päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano; kansainväliseen oikeusapuun liittyvät tehtävät
niiden toimivaltaan kuuluvissa menettelyissä; kansainvälinen oikeudellinen yhteistyö EU:n jäsenvaltioiden kanssa niiden
toimivaltaan kuuluvissa asioissa; oikeusavun antaminen.
Hyväksytyt kielet : kroaatti (hr)

Općinski sud u Kutini
Hallinnollinen osoite : Hrvatskih branitelja 1
Paikkakunta / Kunta : Kutina
Postinumero : 44320
Puh. : +385 44 691-200
Faksi : +385 44 680-996
Sähköpostiosoite : ured.predsjednika@osku.pravosudje.hr
Verkkosivuston osoite : "http://sudovi.pravosudje.hr/OSKT/"
Huomautukset :
Seuraavat tehtävät kuuluvat kunnallisille tuomioistuimille: rikos- ja siviilioikeudelliset menettelyt (niiden laissa määritellyn
asiallisen toimivallan rajoissa); täytäntöönpano-, perintö- ja elatusasiat; avioliiton pätevyyttä, mitätöintiä ja purkamista
koskevat asiat; vanhemmuuden todistamista/kiistämistä koskevat asiat; nautintaoikeutta koskevat menettelyt;
omistusoikeuden loukkaukset; kiinteistörekisteriasiat ja rekisterin ylläpito; vuokra-, liisaus- ja asumiskiistat; julkaistujen
tietojen oikaisu ja virheellisiin tietoihin liittyvät vahingonkorvaukset; laittomilta menettelyiltä suojelu; työmarkkinariidat;
ulkomaisten tuomioistuinten päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano; kansainväliseen oikeusapuun liittyvät tehtävät

niiden toimivaltaan kuuluvissa menettelyissä; kansainvälinen oikeudellinen yhteistyö EU:n jäsenvaltioiden kanssa niiden
toimivaltaan kuuluvissa asioissa; oikeusavun antaminen.
Hyväksytyt kielet : kroaatti (hr)

Općinski sud u Makarskoj
Hallinnollinen osoite : Kralja Petra Krešimira IV br. 2
Paikkakunta / Kunta : Makarska
Postinumero : 21300
Puh. : +385 21 695-340
Faksi : +385 21 695-358
Sähköpostiosoite : ured.predsjednika@osma.pravosudje.hr
Verkkosivuston osoite : "http://sudovi.pravosudje.hr/osmk/"
Huomautukset :
Seuraavat tehtävät kuuluvat kunnallisille tuomioistuimille: rikos- ja siviilioikeudelliset menettelyt (niiden laissa määritellyn
asiallisen toimivallan rajoissa); täytäntöönpano-, perintö- ja elatusasiat; avioliiton pätevyyttä, mitätöintiä ja purkamista
koskevat asiat; vanhemmuuden todistamista/kiistämistä koskevat asiat; nautintaoikeutta koskevat menettelyt;
omistusoikeuden loukkaukset; kiinteistörekisteriasiat ja rekisterin ylläpito; vuokra-, liisaus- ja asumiskiistat; julkaistujen
tietojen oikaisu ja virheellisiin tietoihin liittyvät vahingonkorvaukset; laittomilta menettelyiltä suojelu; työmarkkinariidat;
ulkomaisten tuomioistuinten päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano; kansainväliseen oikeusapuun liittyvät tehtävät
niiden toimivaltaan kuuluvissa menettelyissä; kansainvälinen oikeudellinen yhteistyö EU:n jäsenvaltioiden kanssa niiden
toimivaltaan kuuluvissa asioissa; oikeusavun antaminen.
Hyväksytyt kielet : kroaatti (hr)

Općinski sud u Metkoviću
Hallinnollinen osoite : Andrije Hebranga 9
Paikkakunta / Kunta : Metković
Postinumero : 20350
Puh. : +385 20 642-657
Faksi : +385 20 642 663
Sähköpostiosoite : ured.predsjednika@osme.pravosudje.hr
Verkkosivuston osoite : "http://sudovi.pravosudje.hr/osmet/"
Huomautukset :
Seuraavat tehtävät kuuluvat kunnallisille tuomioistuimille: rikos- ja siviilioikeudelliset menettelyt (niiden laissa määritellyn
asiallisen toimivallan rajoissa); täytäntöönpano-, perintö- ja elatusasiat; avioliiton pätevyyttä, mitätöintiä ja purkamista
koskevat asiat; vanhemmuuden todistamista/kiistämistä koskevat asiat; nautintaoikeutta koskevat menettelyt;
omistusoikeuden loukkaukset; kiinteistörekisteriasiat ja rekisterin ylläpito; vuokra-, liisaus- ja asumiskiistat; julkaistujen
tietojen oikaisu ja virheellisiin tietoihin liittyvät vahingonkorvaukset; laittomilta menettelyiltä suojelu; työmarkkinariidat;
ulkomaisten tuomioistuinten päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano; kansainväliseen oikeusapuun liittyvät tehtävät
niiden toimivaltaan kuuluvissa menettelyissä; kansainvälinen oikeudellinen yhteistyö EU:n jäsenvaltioiden kanssa niiden
toimivaltaan kuuluvissa asioissa; oikeusavun antaminen.
Hyväksytyt kielet : kroaatti (hr)

Općinski sud u Novom Zagrebu
Hallinnollinen osoite : Turinina 3
Paikkakunta / Kunta : Zagreb
Postinumero : 10010
Puh. : +385 1 2356 860
Faksi : +385 1 2356 882
Sähköpostiosoite : ured.predsjednika@osnzg.pravosudje.hr
Verkkosivuston osoite : "http://sudovi.pravosudje.hr/OSNZG/"
Huomautukset :

Seuraavat tehtävät kuuluvat kunnallisille tuomioistuimille: rikos- ja siviilioikeudelliset menettelyt (niiden laissa määritellyn
asiallisen toimivallan rajoissa); täytäntöönpano-, perintö- ja elatusasiat; avioliiton pätevyyttä, mitätöintiä ja purkamista
koskevat asiat; vanhemmuuden todistamista/kiistämistä koskevat asiat; nautintaoikeutta koskevat menettelyt;
omistusoikeuden loukkaukset; kiinteistörekisteriasiat ja rekisterin ylläpito; vuokra-, liisaus- ja asumiskiistat; julkaistujen
tietojen oikaisu ja virheellisiin tietoihin liittyvät vahingonkorvaukset; laittomilta menettelyiltä suojelu; työmarkkinariidat;
ulkomaisten tuomioistuinten päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano; kansainväliseen oikeusapuun liittyvät tehtävät
niiden toimivaltaan kuuluvissa menettelyissä; kansainvälinen oikeudellinen yhteistyö EU:n jäsenvaltioiden kanssa niiden
toimivaltaan kuuluvissa asioissa; oikeusavun antaminen.
Hyväksytyt kielet : kroaatti (hr)

Općinski sud u Osijeku
Hallinnollinen osoite : Europska avenija 7
Paikkakunta / Kunta : Osijek
Postinumero : 31000
Puh. : +385 31 228-411
Faksi : +385 31 202-419
Sähköpostiosoite : ured.predsjednika@osos.pravosudje.hr
Verkkosivuston osoite : "http://sudovi.pravosudje.hr/osos/"
Huomautukset :
Seuraavat tehtävät kuuluvat kunnallisille tuomioistuimille: rikos- ja siviilioikeudelliset menettelyt (niiden laissa määritellyn
asiallisen toimivallan rajoissa); täytäntöönpano-, perintö- ja elatusasiat; avioliiton pätevyyttä, mitätöintiä ja purkamista
koskevat asiat; vanhemmuuden todistamista/kiistämistä koskevat asiat; nautintaoikeutta koskevat menettelyt;
omistusoikeuden loukkaukset; kiinteistörekisteriasiat ja rekisterin ylläpito; vuokra-, liisaus- ja asumiskiistat; julkaistujen
tietojen oikaisu ja virheellisiin tietoihin liittyvät vahingonkorvaukset; laittomilta menettelyiltä suojelu; työmarkkinariidat;
ulkomaisten tuomioistuinten päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano; kansainväliseen oikeusapuun liittyvät tehtävät
niiden toimivaltaan kuuluvissa menettelyissä; kansainvälinen oikeudellinen yhteistyö EU:n jäsenvaltioiden kanssa niiden
toimivaltaan kuuluvissa asioissa; oikeusavun antaminen.
Hyväksytyt kielet : kroaatti (hr)

Općinski sud u Pazinu
Hallinnollinen osoite : Franjevačke stube 2
Paikkakunta / Kunta : Pazin
Postinumero : 52000
Puh. : +385 52 619-100
Faksi : +385 52 619-107
Sähköpostiosoite : ured.predsjednika@ospa.pravosudje.hr
Verkkosivuston osoite : "http://sudovi.pravosudje.hr/OSPZ/"
Huomautukset :
Seuraavat tehtävät kuuluvat kunnallisille tuomioistuimille: rikos- ja siviilioikeudelliset menettelyt (niiden laissa määritellyn
asiallisen toimivallan rajoissa); täytäntöönpano-, perintö- ja elatusasiat; avioliiton pätevyyttä, mitätöintiä ja purkamista
koskevat asiat; vanhemmuuden todistamista/kiistämistä koskevat asiat; nautintaoikeutta koskevat menettelyt;
omistusoikeuden loukkaukset; kiinteistörekisteriasiat ja rekisterin ylläpito; vuokra-, liisaus- ja asumiskiistat; julkaistujen
tietojen oikaisu ja virheellisiin tietoihin liittyvät vahingonkorvaukset; laittomilta menettelyiltä suojelu; työmarkkinariidat;
ulkomaisten tuomioistuinten päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano; kansainväliseen oikeusapuun liittyvät tehtävät
niiden toimivaltaan kuuluvissa menettelyissä; kansainvälinen oikeudellinen yhteistyö EU:n jäsenvaltioiden kanssa niiden
toimivaltaan kuuluvissa asioissa; oikeusavun antaminen.
Hyväksytyt kielet : kroaatti (hr)

Općinski sud u Požegi
Hallinnollinen osoite : Svetog Florijana 2
Paikkakunta / Kunta : Požega
Postinumero : 34000
Puh. : +385 34 290-500

Faksi : +385 34 290-516
Sähköpostiosoite : ured.predsjednika@ospz.pravosudje.hr
Verkkosivuston osoite : "http://sudovi.pravosudje.hr/ospoz/"
Huomautukset :
Seuraavat tehtävät kuuluvat kunnallisille tuomioistuimille: rikos- ja siviilioikeudelliset menettelyt (niiden laissa määritellyn
asiallisen toimivallan rajoissa); täytäntöönpano-, perintö- ja elatusasiat; avioliiton pätevyyttä, mitätöintiä ja purkamista
koskevat asiat; vanhemmuuden todistamista/kiistämistä koskevat asiat; nautintaoikeutta koskevat menettelyt;
omistusoikeuden loukkaukset; kiinteistörekisteriasiat ja rekisterin ylläpito; vuokra-, liisaus- ja asumiskiistat; julkaistujen
tietojen oikaisu ja virheellisiin tietoihin liittyvät vahingonkorvaukset; laittomilta menettelyiltä suojelu; työmarkkinariidat;
ulkomaisten tuomioistuinten päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano; kansainväliseen oikeusapuun liittyvät tehtävät
niiden toimivaltaan kuuluvissa menettelyissä; kansainvälinen oikeudellinen yhteistyö EU:n jäsenvaltioiden kanssa niiden
toimivaltaan kuuluvissa asioissa; oikeusavun antaminen.
Hyväksytyt kielet : kroaatti (hr)

Općinski sud u Puli-Pola
Hallinnollinen osoite : Kranjčevićeva 8
Paikkakunta / Kunta : Pula-Pola
Postinumero : 52100
Puh. : +385 52 377-606
Faksi : +385 52 210-237
Sähköpostiosoite : predsjednistvo@ospu.pravosudje.hr
Verkkosivuston osoite : "http://sudovi.pravosudje.hr/ospu/"
Huomautukset :
Seuraavat tehtävät kuuluvat kunnallisille tuomioistuimille: rikos- ja siviilioikeudelliset menettelyt (niiden laissa määritellyn
asiallisen toimivallan rajoissa); täytäntöönpano-, perintö- ja elatusasiat; avioliiton pätevyyttä, mitätöintiä ja purkamista
koskevat asiat; vanhemmuuden todistamista/kiistämistä koskevat asiat; nautintaoikeutta koskevat menettelyt;
omistusoikeuden loukkaukset; kiinteistörekisteriasiat ja rekisterin ylläpito; vuokra-, liisaus- ja asumiskiistat; julkaistujen
tietojen oikaisu ja virheellisiin tietoihin liittyvät vahingonkorvaukset; laittomilta menettelyiltä suojelu; työmarkkinariidat;
ulkomaisten tuomioistuinten päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano; kansainväliseen oikeusapuun liittyvät tehtävät
niiden toimivaltaan kuuluvissa menettelyissä; kansainvälinen oikeudellinen yhteistyö EU:n jäsenvaltioiden kanssa niiden
toimivaltaan kuuluvissa asioissa; oikeusavun antaminen.
Hyväksytyt kielet : kroaatti (hr)

Općinski sud u Rijeci
Hallinnollinen osoite : Žrtava fašizma 7
Paikkakunta / Kunta : Rijeka
Postinumero : 51000
Puh. : +385 51 355-617
Faksi : +385 51 213-110
Sähköpostiosoite : ured.predsjednika@osri.pravosudje.hr
Verkkosivuston osoite : "http://sudovi.pravosudje.hr/osri/"
Huomautukset :
Seuraavat tehtävät kuuluvat kunnallisille tuomioistuimille: rikos- ja siviilioikeudelliset menettelyt (niiden laissa määritellyn
asiallisen toimivallan rajoissa); täytäntöönpano-, perintö- ja elatusasiat; avioliiton pätevyyttä, mitätöintiä ja purkamista
koskevat asiat; vanhemmuuden todistamista/kiistämistä koskevat asiat; nautintaoikeutta koskevat menettelyt;
omistusoikeuden loukkaukset; kiinteistörekisteriasiat ja rekisterin ylläpito; vuokra-, liisaus- ja asumiskiistat; julkaistujen
tietojen oikaisu ja virheellisiin tietoihin liittyvät vahingonkorvaukset; laittomilta menettelyiltä suojelu; työmarkkinariidat;
ulkomaisten tuomioistuinten päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano; kansainväliseen oikeusapuun liittyvät tehtävät
niiden toimivaltaan kuuluvissa menettelyissä; kansainvälinen oikeudellinen yhteistyö EU:n jäsenvaltioiden kanssa niiden
toimivaltaan kuuluvissa asioissa; oikeusavun antaminen.
Hyväksytyt kielet : kroaatti (hr)

Općinski sud u Sesvetama
Hallinnollinen osoite : Zagrebačka 22
Paikkakunta / Kunta : Sesvete
Postinumero : 10360
Puh. : +385 1 2040 244
Faksi : +385 1 2006 977
Sähköpostiosoite : ured.predsjednika@ossv.pravosudje.hr
Verkkosivuston osoite : "http://sudovi.pravosudje.hr/OGSZGSSSE/"
Huomautukset :
Seuraavat tehtävät kuuluvat kunnallisille tuomioistuimille: rikos- ja siviilioikeudelliset menettelyt (niiden laissa määritellyn
asiallisen toimivallan rajoissa); täytäntöönpano-, perintö- ja elatusasiat; avioliiton pätevyyttä, mitätöintiä ja purkamista
koskevat asiat; vanhemmuuden todistamista/kiistämistä koskevat asiat; nautintaoikeutta koskevat menettelyt;
omistusoikeuden loukkaukset; kiinteistörekisteriasiat ja rekisterin ylläpito; vuokra-, liisaus- ja asumiskiistat; julkaistujen
tietojen oikaisu ja virheellisiin tietoihin liittyvät vahingonkorvaukset; laittomilta menettelyiltä suojelu; työmarkkinariidat;
ulkomaisten tuomioistuinten päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano; kansainväliseen oikeusapuun liittyvät tehtävät
niiden toimivaltaan kuuluvissa menettelyissä; kansainvälinen oikeudellinen yhteistyö EU:n jäsenvaltioiden kanssa niiden
toimivaltaan kuuluvissa asioissa; oikeusavun antaminen.
Hyväksytyt kielet : kroaatti (hr)

Općinski sud u Sisku
Hallinnollinen osoite : Trg Ljudevita Posavskog 5 p.p.936
Paikkakunta / Kunta : Sisak
Postinumero : 44000
Puh. : +385 44 525-700
Faksi : +385 44 522-923
Sähköpostiosoite : ured.predsjednika@ossk.pravosudje.hr
Verkkosivuston osoite : "http://sudovi.pravosudje.hr/ossi/"
Huomautukset :
Seuraavat tehtävät kuuluvat kunnallisille tuomioistuimille: rikos- ja siviilioikeudelliset menettelyt (niiden laissa määritellyn
asiallisen toimivallan rajoissa); täytäntöönpano-, perintö- ja elatusasiat; avioliiton pätevyyttä, mitätöintiä ja purkamista
koskevat asiat; vanhemmuuden todistamista/kiistämistä koskevat asiat; nautintaoikeutta koskevat menettelyt;
omistusoikeuden loukkaukset; kiinteistörekisteriasiat ja rekisterin ylläpito; vuokra-, liisaus- ja asumiskiistat; julkaistujen
tietojen oikaisu ja virheellisiin tietoihin liittyvät vahingonkorvaukset; laittomilta menettelyiltä suojelu; työmarkkinariidat;
ulkomaisten tuomioistuinten päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano; kansainväliseen oikeusapuun liittyvät tehtävät
niiden toimivaltaan kuuluvissa menettelyissä; kansainvälinen oikeudellinen yhteistyö EU:n jäsenvaltioiden kanssa niiden
toimivaltaan kuuluvissa asioissa; oikeusavun antaminen.
Hyväksytyt kielet : kroaatti (hr)

Općinski sud u Slavonskom Brodu
Hallinnollinen osoite : Trg pobjede 13
Paikkakunta / Kunta : Slavonski Brod
Postinumero : 35000
Puh. : +385 35 217-400
Faksi : +385 35 410-296
Sähköpostiosoite : ured.predsjednika@ossb.pravosudje.hr
Verkkosivuston osoite : "http://sudovi.pravosudje.hr/OSSB/"
Huomautukset :
Seuraavat tehtävät kuuluvat kunnallisille tuomioistuimille: rikos- ja siviilioikeudelliset menettelyt (niiden laissa määritellyn
asiallisen toimivallan rajoissa); täytäntöönpano-, perintö- ja elatusasiat; avioliiton pätevyyttä, mitätöintiä ja purkamista
koskevat asiat; vanhemmuuden todistamista/kiistämistä koskevat asiat; nautintaoikeutta koskevat menettelyt;
omistusoikeuden loukkaukset; kiinteistörekisteriasiat ja rekisterin ylläpito; vuokra-, liisaus- ja asumiskiistat; julkaistujen

tietojen oikaisu ja virheellisiin tietoihin liittyvät vahingonkorvaukset; laittomilta menettelyiltä suojelu; työmarkkinariidat;
ulkomaisten tuomioistuinten päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano; kansainväliseen oikeusapuun liittyvät tehtävät
niiden toimivaltaan kuuluvissa menettelyissä; kansainvälinen oikeudellinen yhteistyö EU:n jäsenvaltioiden kanssa niiden
toimivaltaan kuuluvissa asioissa; oikeusavun antaminen.
Hyväksytyt kielet : kroaatti (hr)

Općinski sud u Splitu
Hallinnollinen osoite : Ex vojarna Sv. Križ, Dračevac
Paikkakunta / Kunta : Split
Postinumero : 21000
Puh. : +385 21 755-710
Faksi : +385 21 755-762
Sähköpostiosoite : opcinskisud.Split@pravosudje.hr
Verkkosivuston osoite : "http://sudovi.pravosudje.hr/osst/"
Huomautukset :
Seuraavat tehtävät kuuluvat kunnallisille tuomioistuimille: rikos- ja siviilioikeudelliset menettelyt (niiden laissa määritellyn
asiallisen toimivallan rajoissa); täytäntöönpano-, perintö- ja elatusasiat; avioliiton pätevyyttä, mitätöintiä ja purkamista
koskevat asiat; vanhemmuuden todistamista/kiistämistä koskevat asiat; nautintaoikeutta koskevat menettelyt;
omistusoikeuden loukkaukset; kiinteistörekisteriasiat ja rekisterin ylläpito; vuokra-, liisaus- ja asumiskiistat; julkaistujen
tietojen oikaisu ja virheellisiin tietoihin liittyvät vahingonkorvaukset; laittomilta menettelyiltä suojelu; työmarkkinariidat;
ulkomaisten tuomioistuinten päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano; kansainväliseen oikeusapuun liittyvät tehtävät
niiden toimivaltaan kuuluvissa menettelyissä; kansainvälinen oikeudellinen yhteistyö EU:n jäsenvaltioiden kanssa niiden
toimivaltaan kuuluvissa asioissa; oikeusavun antaminen.
Hyväksytyt kielet : kroaatti (hr)

Općinski sud u Varaždinu
Hallinnollinen osoite : Braće Radića 2
Paikkakunta / Kunta : Varaždin
Postinumero : 42000
Puh. : +385 42 401-831
Faksi : +385 42 312-563
Sähköpostiosoite : ured.predsjednika@osvz.pravosudje.hr
Verkkosivuston osoite : "http://sudovi.pravosudje.hr/osvz/"
Huomautukset :
Seuraavat tehtävät kuuluvat kunnallisille tuomioistuimille: rikos- ja siviilioikeudelliset menettelyt (niiden laissa määritellyn
asiallisen toimivallan rajoissa); täytäntöönpano-, perintö- ja elatusasiat; avioliiton pätevyyttä, mitätöintiä ja purkamista
koskevat asiat; vanhemmuuden todistamista/kiistämistä koskevat asiat; nautintaoikeutta koskevat menettelyt;
omistusoikeuden loukkaukset; kiinteistörekisteriasiat ja rekisterin ylläpito; vuokra-, liisaus- ja asumiskiistat; julkaistujen
tietojen oikaisu ja virheellisiin tietoihin liittyvät vahingonkorvaukset; laittomilta menettelyiltä suojelu; työmarkkinariidat;
ulkomaisten tuomioistuinten päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano; kansainväliseen oikeusapuun liittyvät tehtävät
niiden toimivaltaan kuuluvissa menettelyissä; kansainvälinen oikeudellinen yhteistyö EU:n jäsenvaltioiden kanssa niiden
toimivaltaan kuuluvissa asioissa; oikeusavun antaminen.
Hyväksytyt kielet : kroaatti (hr)

Općinski sud u Velikoj Gorici
Hallinnollinen osoite : Trga Kralja Tomislava 36
Paikkakunta / Kunta : Velika Gorica
Postinumero : 10410
Puh. : +385 1 626 95 00
Faksi : +385 1 626 00 47
Sähköpostiosoite : osvg@osvg.pravosudje.hr
Verkkosivuston osoite : "http://sudovi.pravosudje.hr/osvg/"

Huomautukset :
Seuraavat tehtävät kuuluvat kunnallisille tuomioistuimille: rikos- ja siviilioikeudelliset menettelyt (niiden laissa määritellyn
asiallisen toimivallan rajoissa); täytäntöönpano-, perintö- ja elatusasiat; avioliiton pätevyyttä, mitätöintiä ja purkamista
koskevat asiat; vanhemmuuden todistamista/kiistämistä koskevat asiat; nautintaoikeutta koskevat menettelyt;
omistusoikeuden loukkaukset; kiinteistörekisteriasiat ja rekisterin ylläpito; vuokra-, liisaus- ja asumiskiistat; julkaistujen
tietojen oikaisu ja virheellisiin tietoihin liittyvät vahingonkorvaukset; laittomilta menettelyiltä suojelu; työmarkkinariidat;
ulkomaisten tuomioistuinten päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano; kansainväliseen oikeusapuun liittyvät tehtävät
niiden toimivaltaan kuuluvissa menettelyissä; kansainvälinen oikeudellinen yhteistyö EU:n jäsenvaltioiden kanssa niiden
toimivaltaan kuuluvissa asioissa; oikeusavun antaminen.
Hyväksytyt kielet : kroaatti (hr)

Općinski sud u Vinkovcima
Hallinnollinen osoite : Trg bana Josipa Šokčevića 17
Paikkakunta / Kunta : Vinkovci
Postinumero : 32100
Huomautukset :
Seuraavat tehtävät kuuluvat kunnallisille tuomioistuimille: rikos- ja siviilioikeudelliset menettelyt (niiden laissa määritellyn
asiallisen toimivallan rajoissa); täytäntöönpano-, perintö- ja elatusasiat; avioliiton pätevyyttä, mitätöintiä ja purkamista
koskevat asiat; vanhemmuuden todistamista/kiistämistä koskevat asiat; nautintaoikeutta koskevat menettelyt;
omistusoikeuden loukkaukset; kiinteistörekisteriasiat ja rekisterin ylläpito; vuokra-, liisaus- ja asumiskiistat; julkaistujen
tietojen oikaisu ja virheellisiin tietoihin liittyvät vahingonkorvaukset; laittomilta menettelyiltä suojelu; työmarkkinariidat;
ulkomaisten tuomioistuinten päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano; kansainväliseen oikeusapuun liittyvät tehtävät
niiden toimivaltaan kuuluvissa menettelyissä; kansainvälinen oikeudellinen yhteistyö EU:n jäsenvaltioiden kanssa niiden
toimivaltaan kuuluvissa asioissa; oikeusavun antaminen.
Hyväksytyt kielet : kroaatti (hr)

Općinski sud u Virovitici
Hallinnollinen osoite : Tomaša Masaryka 8
Paikkakunta / Kunta : Virovitica
Postinumero : 33000
Puh. : +385 33 840-900
Faksi : +385 33 840-930
Sähköpostiosoite : ured.predsjednika@osvr.pravosudje.hr
Verkkosivuston osoite : "http://sudovi.pravosudje.hr/osvt/"
Huomautukset :
Seuraavat tehtävät kuuluvat kunnallisille tuomioistuimille: rikos- ja siviilioikeudelliset menettelyt (niiden laissa määritellyn
asiallisen toimivallan rajoissa); täytäntöönpano-, perintö- ja elatusasiat; avioliiton pätevyyttä, mitätöintiä ja purkamista
koskevat asiat; vanhemmuuden todistamista/kiistämistä koskevat asiat; nautintaoikeutta koskevat menettelyt;
omistusoikeuden loukkaukset; kiinteistörekisteriasiat ja rekisterin ylläpito; vuokra-, liisaus- ja asumiskiistat; julkaistujen
tietojen oikaisu ja virheellisiin tietoihin liittyvät vahingonkorvaukset; laittomilta menettelyiltä suojelu; työmarkkinariidat;
ulkomaisten tuomioistuinten päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano; kansainväliseen oikeusapuun liittyvät tehtävät
niiden toimivaltaan kuuluvissa menettelyissä; kansainvälinen oikeudellinen yhteistyö EU:n jäsenvaltioiden kanssa niiden
toimivaltaan kuuluvissa asioissa; oikeusavun antaminen.
Hyväksytyt kielet : kroaatti (hr)

Općinski sud u Vukovaru
Hallinnollinen osoite : Županijska 31
Paikkakunta / Kunta : Vukovar
Postinumero : 32000
Puh. : +385 32 451-602
Faksi : +385 32 451-645
Sähköpostiosoite : ured.predsjednika@osvu.pravosudje.hr
Verkkosivuston osoite : "http://sudovi.pravosudje.hr/osvu/"

Huomautukset :
Seuraavat tehtävät kuuluvat kunnallisille tuomioistuimille: rikos- ja siviilioikeudelliset menettelyt (niiden laissa määritellyn
asiallisen toimivallan rajoissa); täytäntöönpano-, perintö- ja elatusasiat; avioliiton pätevyyttä, mitätöintiä ja purkamista
koskevat asiat; vanhemmuuden todistamista/kiistämistä koskevat asiat; nautintaoikeutta koskevat menettelyt;
omistusoikeuden loukkaukset; kiinteistörekisteriasiat ja rekisterin ylläpito; vuokra-, liisaus- ja asumiskiistat; julkaistujen
tietojen oikaisu ja virheellisiin tietoihin liittyvät vahingonkorvaukset; laittomilta menettelyiltä suojelu; työmarkkinariidat;
ulkomaisten tuomioistuinten päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano; kansainväliseen oikeusapuun liittyvät tehtävät
niiden toimivaltaan kuuluvissa menettelyissä; kansainvälinen oikeudellinen yhteistyö EU:n jäsenvaltioiden kanssa niiden
toimivaltaan kuuluvissa asioissa; oikeusavun antaminen.
Hyväksytyt kielet : kroaatti (hr)

Općinski sud u Zadru
Hallinnollinen osoite : Ulica plemića Borelli 9
Paikkakunta / Kunta : Zadar
Postinumero : 23000
Puh. : +385 23 309-942
Faksi : +385 23 213-196
Sähköpostiosoite : ured.predsjednika@oszd.pravosudje.hr
Verkkosivuston osoite : "http://sudovi.pravosudje.hr/oszd/"
Huomautukset :
Seuraavat tehtävät kuuluvat kunnallisille tuomioistuimille: rikos- ja siviilioikeudelliset menettelyt (niiden laissa määritellyn
asiallisen toimivallan rajoissa); täytäntöönpano-, perintö- ja elatusasiat; avioliiton pätevyyttä, mitätöintiä ja purkamista
koskevat asiat; vanhemmuuden todistamista/kiistämistä koskevat asiat; nautintaoikeutta koskevat menettelyt;
omistusoikeuden loukkaukset; kiinteistörekisteriasiat ja rekisterin ylläpito; vuokra-, liisaus- ja asumiskiistat; julkaistujen
tietojen oikaisu ja virheellisiin tietoihin liittyvät vahingonkorvaukset; laittomilta menettelyiltä suojelu; työmarkkinariidat;
ulkomaisten tuomioistuinten päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano; kansainväliseen oikeusapuun liittyvät tehtävät
niiden toimivaltaan kuuluvissa menettelyissä; kansainvälinen oikeudellinen yhteistyö EU:n jäsenvaltioiden kanssa niiden
toimivaltaan kuuluvissa asioissa; oikeusavun antaminen.
Hyväksytyt kielet : kroaatti (hr)

Općinski sud u Zlataru
Hallinnollinen osoite : Trg slobode 14a
Paikkakunta / Kunta : Zlatar
Postinumero : 49250
Puh. : +385 49 426-857
Faksi : +385 49 466-827
Sähköpostiosoite : ured.predsjednika@oszl.pravosudje.hr
Verkkosivuston osoite : "http://sudovi.pravosudje.hr/oszl/"
Huomautukset :
Seuraavat tehtävät kuuluvat kunnallisille tuomioistuimille: rikos- ja siviilioikeudelliset menettelyt (niiden laissa määritellyn
asiallisen toimivallan rajoissa); täytäntöönpano-, perintö- ja elatusasiat; avioliiton pätevyyttä, mitätöintiä ja purkamista
koskevat asiat; vanhemmuuden todistamista/kiistämistä koskevat asiat; nautintaoikeutta koskevat menettelyt;
omistusoikeuden loukkaukset; kiinteistörekisteriasiat ja rekisterin ylläpito; vuokra-, liisaus- ja asumiskiistat; julkaistujen
tietojen oikaisu ja virheellisiin tietoihin liittyvät vahingonkorvaukset; laittomilta menettelyiltä suojelu; työmarkkinariidat;
ulkomaisten tuomioistuinten päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano; kansainväliseen oikeusapuun liittyvät tehtävät
niiden toimivaltaan kuuluvissa menettelyissä; kansainvälinen oikeudellinen yhteistyö EU:n jäsenvaltioiden kanssa niiden
toimivaltaan kuuluvissa asioissa; oikeusavun antaminen.
Hyväksytyt kielet : kroaatti (hr)

Općinski sud u Čakovcu
Hallinnollinen osoite : Ruđera Boškovića 18
Paikkakunta / Kunta : Čakovec

Postinumero : 40000
Puh. : +385 40 379-613
Faksi : +385 40 379-686
Sähköpostiosoite : ured.predsjednika@osck.pravosudje.hr
Verkkosivuston osoite : "http://sudovi.pravosudje.hr/OSCK/"
Huomautukset :
Seuraavat tehtävät kuuluvat kunnallisille tuomioistuimille: rikos- ja siviilioikeudelliset menettelyt (niiden laissa määritellyn
asiallisen toimivallan rajoissa); täytäntöönpano-, perintö- ja elatusasiat; avioliiton pätevyyttä, mitätöintiä ja purkamista
koskevat asiat; vanhemmuuden todistamista/kiistämistä koskevat asiat; nautintaoikeutta koskevat menettelyt;
omistusoikeuden loukkaukset; kiinteistörekisteriasiat ja rekisterin ylläpito; vuokra-, liisaus- ja asumiskiistat; julkaistujen
tietojen oikaisu ja virheellisiin tietoihin liittyvät vahingonkorvaukset; laittomilta menettelyiltä suojelu; työmarkkinariidat;
ulkomaisten tuomioistuinten päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano; kansainväliseen oikeusapuun liittyvät tehtävät
niiden toimivaltaan kuuluvissa menettelyissä; kansainvälinen oikeudellinen yhteistyö EU:n jäsenvaltioiden kanssa niiden
toimivaltaan kuuluvissa asioissa; oikeusavun antaminen.
Hyväksytyt kielet : kroaatti (hr)

Općinski sud u Đakovu
Hallinnollinen osoite : Trg dr. Franje Tuđmana 2
Paikkakunta / Kunta : Đakovo
Postinumero : 31400
Puh. : +385 31 840-120
Faksi : +385 31 840-125
Sähköpostiosoite : ured.predsjednika@osdk.pravosudje.hr
Huomautukset :
Seuraavat tehtävät kuuluvat kunnallisille tuomioistuimille: rikos- ja siviilioikeudelliset menettelyt (niiden laissa määritellyn
asiallisen toimivallan rajoissa); täytäntöönpano-, perintö- ja elatusasiat; avioliiton pätevyyttä, mitätöintiä ja purkamista
koskevat asiat; vanhemmuuden todistamista/kiistämistä koskevat asiat; nautintaoikeutta koskevat menettelyt;
omistusoikeuden loukkaukset; kiinteistörekisteriasiat ja rekisterin ylläpito; vuokra-, liisaus- ja asumiskiistat; julkaistujen
tietojen oikaisu ja virheellisiin tietoihin liittyvät vahingonkorvaukset; laittomilta menettelyiltä suojelu; työmarkkinariidat;
ulkomaisten tuomioistuinten päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano; kansainväliseen oikeusapuun liittyvät tehtävät
niiden toimivaltaan kuuluvissa menettelyissä; kansainvälinen oikeudellinen yhteistyö EU:n jäsenvaltioiden kanssa niiden
toimivaltaan kuuluvissa asioissa; oikeusavun antaminen.
Hyväksytyt kielet : kroaatti (hr)

Općinski sud u Šibeniku
Hallinnollinen osoite : Stjepana Radića 81
Paikkakunta / Kunta : Šibenik
Postinumero : 22000
Puh. : +385 22 209-101
Faksi : +385 22 212-894
Sähköpostiosoite : ured.predsjednika@ossi.pravosudje.hr
Verkkosivuston osoite : "http://sudovi.pravosudje.hr/ossib/"
Huomautukset :
Seuraavat tehtävät kuuluvat kunnallisille tuomioistuimille: rikos- ja siviilioikeudelliset menettelyt (niiden laissa määritellyn
asiallisen toimivallan rajoissa); täytäntöönpano-, perintö- ja elatusasiat; avioliiton pätevyyttä, mitätöintiä ja purkamista
koskevat asiat; vanhemmuuden todistamista/kiistämistä koskevat asiat; nautintaoikeutta koskevat menettelyt;
omistusoikeuden loukkaukset; kiinteistörekisteriasiat ja rekisterin ylläpito; vuokra-, liisaus- ja asumiskiistat; julkaistujen
tietojen oikaisu ja virheellisiin tietoihin liittyvät vahingonkorvaukset; laittomilta menettelyiltä suojelu; työmarkkinariidat;
ulkomaisten tuomioistuinten päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano; kansainväliseen oikeusapuun liittyvät tehtävät
niiden toimivaltaan kuuluvissa menettelyissä; kansainvälinen oikeudellinen yhteistyö EU:n jäsenvaltioiden kanssa niiden
toimivaltaan kuuluvissa asioissa; oikeusavun antaminen.
Hyväksytyt kielet : kroaatti (hr)

Trgovački sud u Bjelovaru
Hallinnollinen osoite : Šetalište dr. Ivše Lebovića 42
Paikkakunta / Kunta : Bjelovar
Postinumero : 43000
Puh. : +385 43 244-408
Faksi : +385 43 221-574
Sähköpostiosoite : ured.predsjednika@tsbj.pravosudje.hr
Verkkosivuston osoite : "http://sudovi.pravosudje.hr/tsbj/"
Huomautukset :
Kauppatuomioistuimet käsittelevät seuraavia riita-asioita: liiketoimintaa koskevat riidat oikeushenkilöiden välillä,
oikeushenkilöiden ja pienyrittäjien, ml. itsenäiset ammatinharjoittajat, välillä sekä pienyrittäjien, ml. itsenäiset
ammatinharjoittajat, välillä; yrityksen perustamista, toimintaa ja lopettamista koskevat riidat liikekumppanien välillä ja
liikekumppanien ja yrityksen välillä; liikekumppanuuden sääntöjä ja oikeuksia yrityksessä koskevat riidat; yrityksen johtamista
sekä liikekumppanien oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat riidat; likvidoitavaa osapuolta koskevat riidat tämän
henkilöllisyydestä riippumatta ja kaikki likvidointia koskevat riidat; aluksia ja navigointia merellä ja sisävesillä koskevat riidat;
merioikeuteen liittyvät riidat; ilma-aluksiin ja ilmailuoikeuteen liittyvät riidat; yrityksen immateriaalioikeuksien, keksintöjen ja
tekniikan innovaatioiden suojelua ja käyttöä koskevat riidat; vilpillistä kilpailua, monopolisopimuksia ja Kroatian tasapuolisia
mahdollisuuksia sisämarkkinoilla koskevat riidat. Lisäksi kauppatuomioistuimet käsittelevät rekisteröintiasioita ja ylläpitävät
tuomioistuimen rekisterejä, ratkaisevat yrityslaissa säädetyt riidattomat asiat, vastaavat kauppariitoja koskevien ulkomaisten
tuomioiden ja välitystuomioiden tunnustamismenettelystä, hoitavat kansainväliseen oikeusapuun liittyviä tehtäviä esittämällä
näyttöä kaupallisissa asioissa sekä muita laissa säädettyjä tehtäviä.
Hyväksytyt kielet : kroaatti (hr)

Trgovački sud u Dubrovniku
Hallinnollinen osoite : Dr. Ante Starčevića 23
Paikkakunta / Kunta : Dubrovnik
Postinumero : 20000
Puh. : +385 20 358-460
Faksi : +385 20 357-737
Sähköpostiosoite : ured.predsjednika@tsdu.pravosudje.hr
Verkkosivuston osoite : "http://sudovi.pravosudje.hr/TSDU/"
Huomautukset :
Kauppatuomioistuimet käsittelevät seuraavia riita-asioita: liiketoimintaa koskevat riidat oikeushenkilöiden välillä,
oikeushenkilöiden ja pienyrittäjien, ml. itsenäiset ammatinharjoittajat, välillä sekä pienyrittäjien, ml. itsenäiset
ammatinharjoittajat, välillä; yrityksen perustamista, toimintaa ja lopettamista koskevat riidat liikekumppanien välillä ja
liikekumppanien ja yrityksen välillä; liikekumppanuuden sääntöjä ja oikeuksia yrityksessä koskevat riidat; yrityksen johtamista
sekä liikekumppanien oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat riidat; likvidoitavaa osapuolta koskevat riidat tämän
henkilöllisyydestä riippumatta ja kaikki likvidointia koskevat riidat; aluksia ja navigointia merellä ja sisävesillä koskevat riidat;
merioikeuteen liittyvät riidat; ilma-aluksiin ja ilmailuoikeuteen liittyvät riidat; yrityksen immateriaalioikeuksien, keksintöjen ja
tekniikan innovaatioiden suojelua ja käyttöä koskevat riidat; vilpillistä kilpailua, monopolisopimuksia ja Kroatian tasapuolisia
mahdollisuuksia sisämarkkinoilla koskevat riidat. Lisäksi kauppatuomioistuimet käsittelevät rekisteröintiasioita ja ylläpitävät
tuomioistuimen rekisterejä, ratkaisevat yrityslaissa säädetyt riidattomat asiat, vastaavat kauppariitoja koskevien ulkomaisten
tuomioiden ja välitystuomioiden tunnustamismenettelystä, hoitavat kansainväliseen oikeusapuun liittyviä tehtäviä esittämällä
näyttöä kaupallisissa asioissa sekä muita laissa säädettyjä tehtäviä.
Hyväksytyt kielet : kroaatti (hr)

Trgovački sud u Osijeku
Hallinnollinen osoite : Zagrebačka ulica 2
Paikkakunta / Kunta : Osijek
Postinumero : 31000
Puh. : +385 31 207-600, +385 31 285-589

Faksi : +385 31 207-500, +385 31 207-600
Sähköpostiosoite : ured.predsjednika@tsos.pravosudje.hr
Verkkosivuston osoite : "http://sudovi.pravosudje.hr/tsos/"
Huomautukset :
Kauppatuomioistuimet käsittelevät seuraavia riita-asioita: liiketoimintaa koskevat riidat oikeushenkilöiden välillä,
oikeushenkilöiden ja pienyrittäjien, ml. itsenäiset ammatinharjoittajat, välillä sekä pienyrittäjien, ml. itsenäiset
ammatinharjoittajat, välillä; yrityksen perustamista, toimintaa ja lopettamista koskevat riidat liikekumppanien välillä ja
liikekumppanien ja yrityksen välillä; liikekumppanuuden sääntöjä ja oikeuksia yrityksessä koskevat riidat; yrityksen johtamista
sekä liikekumppanien oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat riidat; likvidoitavaa osapuolta koskevat riidat tämän
henkilöllisyydestä riippumatta ja kaikki likvidointia koskevat riidat; aluksia ja navigointia merellä ja sisävesillä koskevat riidat;
merioikeuteen liittyvät riidat; ilma-aluksiin ja ilmailuoikeuteen liittyvät riidat; yrityksen immateriaalioikeuksien, keksintöjen ja
tekniikan innovaatioiden suojelua ja käyttöä koskevat riidat; vilpillistä kilpailua, monopolisopimuksia ja Kroatian tasapuolisia
mahdollisuuksia sisämarkkinoilla koskevat riidat. Lisäksi kauppatuomioistuimet käsittelevät rekisteröintiasioita ja ylläpitävät
tuomioistuimen rekisterejä, ratkaisevat yrityslaissa säädetyt riidattomat asiat, vastaavat kauppariitoja koskevien ulkomaisten
tuomioiden ja välitystuomioiden tunnustamismenettelystä, hoitavat kansainväliseen oikeusapuun liittyviä tehtäviä esittämällä
näyttöä kaupallisissa asioissa sekä muita laissa säädettyjä tehtäviä.
Hyväksytyt kielet : kroaatti (hr)

Trgovački sud u Pazinu
Hallinnollinen osoite : Dršćevka 1
Paikkakunta / Kunta : Pazin
Postinumero : 52000
Puh. : +385 52 619 900
Faksi : +385 52 619 910
Sähköpostiosoite : ured.predsjednika@tspa.pravosudje.hr
Verkkosivuston osoite : "http://sudovi.pravosudje.hr/tspz/"
Huomautukset :
Kauppatuomioistuimet käsittelevät seuraavia riita-asioita: liiketoimintaa koskevat riidat oikeushenkilöiden välillä,
oikeushenkilöiden ja pienyrittäjien, ml. itsenäiset ammatinharjoittajat, välillä sekä pienyrittäjien, ml. itsenäiset
ammatinharjoittajat, välillä; yrityksen perustamista, toimintaa ja lopettamista koskevat riidat liikekumppanien välillä ja
liikekumppanien ja yrityksen välillä; liikekumppanuuden sääntöjä ja oikeuksia yrityksessä koskevat riidat; yrityksen johtamista
sekä liikekumppanien oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat riidat; likvidoitavaa osapuolta koskevat riidat tämän
henkilöllisyydestä riippumatta ja kaikki likvidointia koskevat riidat; aluksia ja navigointia merellä ja sisävesillä koskevat riidat;
merioikeuteen liittyvät riidat; ilma-aluksiin ja ilmailuoikeuteen liittyvät riidat; yrityksen immateriaalioikeuksien, keksintöjen ja
tekniikan innovaatioiden suojelua ja käyttöä koskevat riidat; vilpillistä kilpailua, monopolisopimuksia ja Kroatian tasapuolisia
mahdollisuuksia sisämarkkinoilla koskevat riidat. Lisäksi kauppatuomioistuimet käsittelevät rekisteröintiasioita ja ylläpitävät
tuomioistuimen rekisterejä, ratkaisevat yrityslaissa säädetyt riidattomat asiat, vastaavat kauppariitoja koskevien ulkomaisten
tuomioiden ja välitystuomioiden tunnustamismenettelystä, hoitavat kansainväliseen oikeusapuun liittyviä tehtäviä esittämällä
näyttöä kaupallisissa asioissa sekä muita laissa säädettyjä tehtäviä.
Hyväksytyt kielet : kroaatti (hr)

Trgovački sud u Rijeci
Hallinnollinen osoite : Zadarska 1. i 3.
Paikkakunta / Kunta : Rijeka
Postinumero : 51000
Puh. : +385 51 660-200
Faksi : +385 51 660-260
Sähköpostiosoite : ured.predsjednika@tsri.pravosudje.hr
Verkkosivuston osoite : "http://sudovi.pravosudje.hr/tsri/"
Huomautukset :
Kauppatuomioistuimet käsittelevät seuraavia riita-asioita: liiketoimintaa koskevat riidat oikeushenkilöiden välillä,
oikeushenkilöiden ja pienyrittäjien, ml. itsenäiset ammatinharjoittajat, välillä sekä pienyrittäjien, ml. itsenäiset

ammatinharjoittajat, välillä; yrityksen perustamista, toimintaa ja lopettamista koskevat riidat liikekumppanien välillä ja
liikekumppanien ja yrityksen välillä; liikekumppanuuden sääntöjä ja oikeuksia yrityksessä koskevat riidat; yrityksen johtamista
sekä liikekumppanien oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat riidat; likvidoitavaa osapuolta koskevat riidat tämän
henkilöllisyydestä riippumatta ja kaikki likvidointia koskevat riidat; aluksia ja navigointia merellä ja sisävesillä koskevat riidat;
merioikeuteen liittyvät riidat; ilma-aluksiin ja ilmailuoikeuteen liittyvät riidat; yrityksen immateriaalioikeuksien, keksintöjen ja
tekniikan innovaatioiden suojelua ja käyttöä koskevat riidat; vilpillistä kilpailua, monopolisopimuksia ja Kroatian tasapuolisia
mahdollisuuksia sisämarkkinoilla koskevat riidat. Lisäksi kauppatuomioistuimet käsittelevät rekisteröintiasioita ja ylläpitävät
tuomioistuimen rekisterejä, ratkaisevat yrityslaissa säädetyt riidattomat asiat, vastaavat kauppariitoja koskevien ulkomaisten
tuomioiden ja välitystuomioiden tunnustamismenettelystä, hoitavat kansainväliseen oikeusapuun liittyviä tehtäviä esittämällä
näyttöä kaupallisissa asioissa sekä muita laissa säädettyjä tehtäviä.
Hyväksytyt kielet : kroaatti (hr)

Trgovački sud u Splitu
Hallinnollinen osoite : Sukoišanska 6
Paikkakunta / Kunta : Split
Postinumero : 21000
Puh. : +385 21 393-999
Faksi : +385 21 481-242, +385 21 393-988
Sähköpostiosoite : ured.predsjednika@tsst.pravosudje.hr
Verkkosivuston osoite : "http://sudovi.pravosudje.hr/tssp/"
Huomautukset :
Kauppatuomioistuimet käsittelevät seuraavia riita-asioita: liiketoimintaa koskevat riidat oikeushenkilöiden välillä,
oikeushenkilöiden ja pienyrittäjien, ml. itsenäiset ammatinharjoittajat, välillä sekä pienyrittäjien, ml. itsenäiset
ammatinharjoittajat, välillä; yrityksen perustamista, toimintaa ja lopettamista koskevat riidat liikekumppanien välillä ja
liikekumppanien ja yrityksen välillä; liikekumppanuuden sääntöjä ja oikeuksia yrityksessä koskevat riidat; yrityksen johtamista
sekä liikekumppanien oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat riidat; likvidoitavaa osapuolta koskevat riidat tämän
henkilöllisyydestä riippumatta ja kaikki likvidointia koskevat riidat; aluksia ja navigointia merellä ja sisävesillä koskevat riidat;
merioikeuteen liittyvät riidat; ilma-aluksiin ja ilmailuoikeuteen liittyvät riidat; yrityksen immateriaalioikeuksien, keksintöjen ja
tekniikan innovaatioiden suojelua ja käyttöä koskevat riidat; vilpillistä kilpailua, monopolisopimuksia ja Kroatian tasapuolisia
mahdollisuuksia sisämarkkinoilla koskevat riidat. Lisäksi kauppatuomioistuimet käsittelevät rekisteröintiasioita ja ylläpitävät
tuomioistuimen rekisterejä, ratkaisevat yrityslaissa säädetyt riidattomat asiat, vastaavat kauppariitoja koskevien ulkomaisten
tuomioiden ja välitystuomioiden tunnustamismenettelystä, hoitavat kansainväliseen oikeusapuun liittyviä tehtäviä esittämällä
näyttöä kaupallisissa asioissa sekä muita laissa säädettyjä tehtäviä.
Hyväksytyt kielet : kroaatti (hr)

Trgovački sud u Varaždinu
Hallinnollinen osoite : Braće Radića 2
Paikkakunta / Kunta : Varaždin
Postinumero : 42000
Puh. : +385 42 401-900
Faksi : +385 42 214-743
Sähköpostiosoite : ured.predsjednika@tsvz.pravosudje.hr
Verkkosivuston osoite : "http://sudovi.pravosudje.hr/tsvz/"
Huomautukset :
Kauppatuomioistuimet käsittelevät seuraavia riita-asioita: liiketoimintaa koskevat riidat oikeushenkilöiden välillä,
oikeushenkilöiden ja pienyrittäjien, ml. itsenäiset ammatinharjoittajat, välillä sekä pienyrittäjien, ml. itsenäiset
ammatinharjoittajat, välillä; yrityksen perustamista, toimintaa ja lopettamista koskevat riidat liikekumppanien välillä ja
liikekumppanien ja yrityksen välillä; liikekumppanuuden sääntöjä ja oikeuksia yrityksessä koskevat riidat; yrityksen johtamista
sekä liikekumppanien oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat riidat; likvidoitavaa osapuolta koskevat riidat tämän
henkilöllisyydestä riippumatta ja kaikki likvidointia koskevat riidat; aluksia ja navigointia merellä ja sisävesillä koskevat riidat;
merioikeuteen liittyvät riidat; ilma-aluksiin ja ilmailuoikeuteen liittyvät riidat; yrityksen immateriaalioikeuksien, keksintöjen ja
tekniikan innovaatioiden suojelua ja käyttöä koskevat riidat; vilpillistä kilpailua, monopolisopimuksia ja Kroatian tasapuolisia
mahdollisuuksia sisämarkkinoilla koskevat riidat. Lisäksi kauppatuomioistuimet käsittelevät rekisteröintiasioita ja ylläpitävät

tuomioistuimen rekisterejä, ratkaisevat yrityslaissa säädetyt riidattomat asiat, vastaavat kauppariitoja koskevien ulkomaisten
tuomioiden ja välitystuomioiden tunnustamismenettelystä, hoitavat kansainväliseen oikeusapuun liittyviä tehtäviä esittämällä
näyttöä kaupallisissa asioissa sekä muita laissa säädettyjä tehtäviä.
Hyväksytyt kielet : kroaatti (hr)

Trgovački sud u Zadru
Hallinnollinen osoite : Ulica Franje Tuđmana 35
Paikkakunta / Kunta : Zadar
Postinumero : 23000
Puh. : +385 23 292-000, +385 23 292-003
Faksi : +385 23 292-055
Sähköpostiosoite : ured.predsjednika@tszd.pravosudje.hr
Verkkosivuston osoite : "http://sudovi.pravosudje.hr/tszd/"
Huomautukset :
Kauppatuomioistuimet käsittelevät seuraavia riita-asioita: liiketoimintaa koskevat riidat oikeushenkilöiden välillä,
oikeushenkilöiden ja pienyrittäjien, ml. itsenäiset ammatinharjoittajat, välillä sekä pienyrittäjien, ml. itsenäiset
ammatinharjoittajat, välillä; yrityksen perustamista, toimintaa ja lopettamista koskevat riidat liikekumppanien välillä ja
liikekumppanien ja yrityksen välillä; liikekumppanuuden sääntöjä ja oikeuksia yrityksessä koskevat riidat; yrityksen johtamista
sekä liikekumppanien oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat riidat; likvidoitavaa osapuolta koskevat riidat tämän
henkilöllisyydestä riippumatta ja kaikki likvidointia koskevat riidat; aluksia ja navigointia merellä ja sisävesillä koskevat riidat;
merioikeuteen liittyvät riidat; ilma-aluksiin ja ilmailuoikeuteen liittyvät riidat; yrityksen immateriaalioikeuksien, keksintöjen ja
tekniikan innovaatioiden suojelua ja käyttöä koskevat riidat; vilpillistä kilpailua, monopolisopimuksia ja Kroatian tasapuolisia
mahdollisuuksia sisämarkkinoilla koskevat riidat. Lisäksi kauppatuomioistuimet käsittelevät rekisteröintiasioita ja ylläpitävät
tuomioistuimen rekisterejä, ratkaisevat yrityslaissa säädetyt riidattomat asiat, vastaavat kauppariitoja koskevien ulkomaisten
tuomioiden ja välitystuomioiden tunnustamismenettelystä, hoitavat kansainväliseen oikeusapuun liittyviä tehtäviä esittämällä
näyttöä kaupallisissa asioissa sekä muita laissa säädettyjä tehtäviä.
Hyväksytyt kielet : kroaatti (hr)

Trgovački sud u Zagrebu
Hallinnollinen osoite : Amruševa 2/II
Paikkakunta / Kunta : Zagreb
Postinumero : 10000
Puh. : +385 1 489 72 22
Faksi : +385 1 492 08 71
Sähköpostiosoite : ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr
Verkkosivuston osoite : "http://www.tszg.hr/"
Huomautukset :
Kauppatuomioistuimet käsittelevät seuraavia riita-asioita: liiketoimintaa koskevat riidat oikeushenkilöiden välillä,
oikeushenkilöiden ja pienyrittäjien, ml. itsenäiset ammatinharjoittajat, välillä sekä pienyrittäjien, ml. itsenäiset
ammatinharjoittajat, välillä; yrityksen perustamista, toimintaa ja lopettamista koskevat riidat liikekumppanien välillä ja
liikekumppanien ja yrityksen välillä; liikekumppanuuden sääntöjä ja oikeuksia yrityksessä koskevat riidat; yrityksen johtamista
sekä liikekumppanien oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat riidat; likvidoitavaa osapuolta koskevat riidat tämän
henkilöllisyydestä riippumatta ja kaikki likvidointia koskevat riidat; aluksia ja navigointia merellä ja sisävesillä koskevat riidat;
merioikeuteen liittyvät riidat; ilma-aluksiin ja ilmailuoikeuteen liittyvät riidat; yrityksen immateriaalioikeuksien, keksintöjen ja
tekniikan innovaatioiden suojelua ja käyttöä koskevat riidat; vilpillistä kilpailua, monopolisopimuksia ja Kroatian tasapuolisia
mahdollisuuksia sisämarkkinoilla koskevat riidat. Lisäksi kauppatuomioistuimet käsittelevät rekisteröintiasioita ja ylläpitävät
tuomioistuimen rekisterejä, ratkaisevat yrityslaissa säädetyt riidattomat asiat, vastaavat kauppariitoja koskevien ulkomaisten
tuomioiden ja välitystuomioiden tunnustamismenettelystä, hoitavat kansainväliseen oikeusapuun liittyviä tehtäviä esittämällä
näyttöä kaupallisissa asioissa sekä muita laissa säädettyjä tehtäviä.
Hyväksytyt kielet : kroaatti (hr)

