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Šalis: Kroatija
Priemonė: Teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas – reglamentas „Briuselis I“
Kompetencijos rūšis: Prašymus nagrinėjantys teismai
Remiantis jūsų pateikta informacija rastas daugiau nei vienas teismas ar institucija, turintys su šia teisine priemone susijusią kompetenciją. Jų sąra
Općinski građanski sud u Zagrebu
Ulica grada Vukovara 84
Miestas / Savivaldybė : Zagreb
Pašto kodas : 10000
+385 1 612 66 01
+385 1 612 66 02
OGSZG-Ured-predsjednika@oszg.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ogszg/
Galimos kalbos : kroatų (hr)
Općinski sud u Bjelovaru
Josipa Jelačića 3
Miestas / Savivaldybė : Bjelovar
Pašto kodas : 43000
+385 43 274-126
+385 43 274-151
ured.predsjednika@osbj.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osbj/
Pastabos :

Municipaliniai teismai nagrinėja baudžiamąsias ir civilines bylas (neperžengdami įstatymu nustatytų dalyko jurisdikcijos ribų), sprendžia bylas, susij
vykdymo užtikrinimu, paveldėjimu, išlaikymu, santuokos ryšių buvimu arba nebuvimu, santuokos nutraukimu ir skyrybomis, tėvystės arba motinystė

arba ginčijimu, servitutu, sprendžia ginčus dėl neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo, sprendžia žemės registro bylas ir tvarko žemės reg
sprendžia su nuoma, išperkamąja nuoma ir būstu susijusius ginčus, priima sprendimus dėl paskelbtos informacijos ištaisymo ir dėl tokios informaci

padarytos žalos kompensavimo, dėl apsaugos nuo neteisėtų veiksmų, darbo ginčuose, dėl užsienio teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo, vyk
tarptautinės teisinės pagalbos užduotis, susijusias su jų jurisdikcijai priklausančiomis bylomis, vykdo tarptautinį teisminį bendradarbiavimą su ES va
narėmis jų jurisdikcijai priklausančiais klausimais ir teikia teisinę pagalbą.
Galimos kalbos : kroatų (hr)
Općinski sud u Crikvenici
Kralja Tomislava 85a

Miestas / Savivaldybė : Crikvenica
Pašto kodas : 51260
+385 51 554-178
+385 51 554-018
Opcinskisud.Crikvenica@oscr.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/
Pastabos :
Municipaliniai teismai nagrinėja baudžiamąsias ir civilines bylas (neperžengdami įstatymu nustatytų dalyko jurisdikcijos ribų), sprendžia bylas, susij
vykdymo užtikrinimu, paveldėjimu, išlaikymu, santuokos ryšių buvimu arba nebuvimu, santuokos nutraukimu ir skyrybomis, tėvystės arba motinystė
arba ginčijimu, servitutu, sprendžia ginčus dėl neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo, sprendžia žemės registro bylas ir tvarko žemės reg
sprendžia su nuoma, išperkamąja nuoma ir būstu susijusius ginčus, priima sprendimus dėl paskelbtos informacijos ištaisymo ir dėl tokios informaci
padarytos žalos kompensavimo, dėl apsaugos nuo neteisėtų veiksmų, darbo ginčuose, dėl užsienio teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo, vyk
tarptautinės teisinės pagalbos užduotis, susijusias su jų jurisdikcijai priklausančiomis bylomis, vykdo tarptautinį teisminį bendradarbiavimą su ES va
narėmis jų jurisdikcijai priklausančiais klausimais ir teikia teisinę pagalbą.
Galimos kalbos : kroatų (hr)
Općinski sud u Dubrovniku
Dr. Ante Starčevića 23
Miestas / Savivaldybė : Dubrovnik
Pašto kodas : 20000
+385 20 448-106
+385 20 357-667
ured.predsjednika@osdu.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osdu/
Pastabos :
Municipaliniai teismai nagrinėja baudžiamąsias ir civilines bylas (neperžengdami įstatymu nustatytų dalyko jurisdikcijos ribų), sprendžia bylas, susij
vykdymo užtikrinimu, paveldėjimu, išlaikymu, santuokos ryšių buvimu arba nebuvimu, santuokos nutraukimu ir skyrybomis, tėvystės arba motinystė
arba ginčijimu, servitutu, sprendžia ginčus dėl neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo, sprendžia žemės registro bylas ir tvarko žemės reg

sprendžia su nuoma, išperkamąja nuoma ir būstu susijusius ginčus, priima sprendimus dėl paskelbtos informacijos ištaisymo ir dėl tokios informaci

padarytos žalos kompensavimo, dėl apsaugos nuo neteisėtų veiksmų, darbo ginčuose, dėl užsienio teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo, vyk
tarptautinės teisinės pagalbos užduotis, susijusias su jų jurisdikcijai priklausančiomis bylomis, vykdo tarptautinį teisminį bendradarbiavimą su ES va
narėmis jų jurisdikcijai priklausančiais klausimais ir teikia teisinę pagalbą.
Galimos kalbos : kroatų (hr)
Općinski sud u Gospiću
Trg Alojzije Stepinca 3
Miestas / Savivaldybė : Gospić
Pašto kodas : 53000
+385 53 558-882
+385 53 572-424
opcinski.sud@osgs.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSGS/

Pastabos :
Municipaliniai teismai nagrinėja baudžiamąsias ir civilines bylas (neperžengdami įstatymu nustatytų dalyko jurisdikcijos ribų), sprendžia bylas, susij

vykdymo užtikrinimu, paveldėjimu, išlaikymu, santuokos ryšių buvimu arba nebuvimu, santuokos nutraukimu ir skyrybomis, tėvystės arba motinystė
arba ginčijimu, servitutu, sprendžia ginčus dėl neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo, sprendžia žemės registro bylas ir tvarko žemės reg

sprendžia su nuoma, išperkamąja nuoma ir būstu susijusius ginčus, priima sprendimus dėl paskelbtos informacijos ištaisymo ir dėl tokios informaci
padarytos žalos kompensavimo, dėl apsaugos nuo neteisėtų veiksmų, darbo ginčuose, dėl užsienio teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo, vyk

tarptautinės teisinės pagalbos užduotis, susijusias su jų jurisdikcijai priklausančiomis bylomis, vykdo tarptautinį teisminį bendradarbiavimą su ES va
narėmis jų jurisdikcijai priklausančiais klausimais ir teikia teisinę pagalbą.
Galimos kalbos : kroatų (hr)
Općinski sud u Karlovcu
Trg hrvatskih branitelja 1
Miestas / Savivaldybė : Karlovac

Pašto kodas : 47000
+385 47 606-236
+385 47 415-310
ured.predsjednika@oska.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/oska/
Pastabos :
Municipaliniai teismai nagrinėja baudžiamąsias ir civilines bylas (neperžengdami įstatymu nustatytų dalyko jurisdikcijos ribų), sprendžia bylas, susij
vykdymo užtikrinimu, paveldėjimu, išlaikymu, santuokos ryšių buvimu arba nebuvimu, santuokos nutraukimu ir skyrybomis, tėvystės arba motinystė
arba ginčijimu, servitutu, sprendžia ginčus dėl neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo, sprendžia žemės registro bylas ir tvarko žemės reg
sprendžia su nuoma, išperkamąja nuoma ir būstu susijusius ginčus, priima sprendimus dėl paskelbtos informacijos ištaisymo ir dėl tokios informaci
padarytos žalos kompensavimo, dėl apsaugos nuo neteisėtų veiksmų, darbo ginčuose, dėl užsienio teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo, vyk
tarptautinės teisinės pagalbos užduotis, susijusias su jų jurisdikcijai priklausančiomis bylomis, vykdo tarptautinį teisminį bendradarbiavimą su ES va
narėmis jų jurisdikcijai priklausančiais klausimais ir teikia teisinę pagalbą.
Galimos kalbos : kroatų (hr)
Općinski sud u Koprivnici
Hrvatske državnosti 5
Miestas / Savivaldybė : Koprivnica
Pašto kodas : 48000
+385 48 240-360
+385 48 622-006
ured.predsjednika@oskc.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/oskp/
Pastabos :
Municipaliniai teismai nagrinėja baudžiamąsias ir civilines bylas (neperžengdami įstatymu nustatytų dalyko jurisdikcijos ribų), sprendžia bylas, susij
vykdymo užtikrinimu, paveldėjimu, išlaikymu, santuokos ryšių buvimu arba nebuvimu, santuokos nutraukimu ir skyrybomis, tėvystės arba motinystė

arba ginčijimu, servitutu, sprendžia ginčus dėl neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo, sprendžia žemės registro bylas ir tvarko žemės reg
sprendžia su nuoma, išperkamąja nuoma ir būstu susijusius ginčus, priima sprendimus dėl paskelbtos informacijos ištaisymo ir dėl tokios informaci

padarytos žalos kompensavimo, dėl apsaugos nuo neteisėtų veiksmų, darbo ginčuose, dėl užsienio teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo, vyk
tarptautinės teisinės pagalbos užduotis, susijusias su jų jurisdikcijai priklausančiomis bylomis, vykdo tarptautinį teisminį bendradarbiavimą su ES va
narėmis jų jurisdikcijai priklausančiais klausimais ir teikia teisinę pagalbą.
Galimos kalbos : kroatų (hr)
Općinski sud u Kutini
Hrvatskih branitelja 1

Miestas / Savivaldybė : Kutina
Pašto kodas : 44320
+385 44 691-200
+385 44 680-996
ured.predsjednika@osku.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSKT/
Pastabos :
Municipaliniai teismai nagrinėja baudžiamąsias ir civilines bylas (neperžengdami įstatymu nustatytų dalyko jurisdikcijos ribų), sprendžia bylas, susij
vykdymo užtikrinimu, paveldėjimu, išlaikymu, santuokos ryšių buvimu arba nebuvimu, santuokos nutraukimu ir skyrybomis, tėvystės arba motinystė
arba ginčijimu, servitutu, sprendžia ginčus dėl neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo, sprendžia žemės registro bylas ir tvarko žemės reg

sprendžia su nuoma, išperkamąja nuoma ir būstu susijusius ginčus, priima sprendimus dėl paskelbtos informacijos ištaisymo ir dėl tokios informaci

padarytos žalos kompensavimo, dėl apsaugos nuo neteisėtų veiksmų, darbo ginčuose, dėl užsienio teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo, vyk
tarptautinės teisinės pagalbos užduotis, susijusias su jų jurisdikcijai priklausančiomis bylomis, vykdo tarptautinį teisminį bendradarbiavimą su ES va
narėmis jų jurisdikcijai priklausančiais klausimais ir teikia teisinę pagalbą.
Galimos kalbos : kroatų (hr)
Općinski sud u Makarskoj
Kralja Petra Krešimira IV br. 2
Miestas / Savivaldybė : Makarska
Pašto kodas : 21300
+385 21 695-340
+385 21 695-358
ured.predsjednika@osma.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osmk/

Pastabos :
Municipaliniai teismai nagrinėja baudžiamąsias ir civilines bylas (neperžengdami įstatymu nustatytų dalyko jurisdikcijos ribų), sprendžia bylas, susij

vykdymo užtikrinimu, paveldėjimu, išlaikymu, santuokos ryšių buvimu arba nebuvimu, santuokos nutraukimu ir skyrybomis, tėvystės arba motinystė
arba ginčijimu, servitutu, sprendžia ginčus dėl neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo, sprendžia žemės registro bylas ir tvarko žemės reg

sprendžia su nuoma, išperkamąja nuoma ir būstu susijusius ginčus, priima sprendimus dėl paskelbtos informacijos ištaisymo ir dėl tokios informaci
padarytos žalos kompensavimo, dėl apsaugos nuo neteisėtų veiksmų, darbo ginčuose, dėl užsienio teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo, vyk

tarptautinės teisinės pagalbos užduotis, susijusias su jų jurisdikcijai priklausančiomis bylomis, vykdo tarptautinį teisminį bendradarbiavimą su ES va
narėmis jų jurisdikcijai priklausančiais klausimais ir teikia teisinę pagalbą.
Galimos kalbos : kroatų (hr)
Općinski sud u Metkoviću
Andrije Hebranga 9
Miestas / Savivaldybė : Metković

Pašto kodas : 20350
+385 20 642-657
+385 20 642 663
ured.predsjednika@osme.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osmet/
Pastabos :
Municipaliniai teismai nagrinėja baudžiamąsias ir civilines bylas (neperžengdami įstatymu nustatytų dalyko jurisdikcijos ribų), sprendžia bylas, susij
vykdymo užtikrinimu, paveldėjimu, išlaikymu, santuokos ryšių buvimu arba nebuvimu, santuokos nutraukimu ir skyrybomis, tėvystės arba motinystė
arba ginčijimu, servitutu, sprendžia ginčus dėl neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo, sprendžia žemės registro bylas ir tvarko žemės reg
sprendžia su nuoma, išperkamąja nuoma ir būstu susijusius ginčus, priima sprendimus dėl paskelbtos informacijos ištaisymo ir dėl tokios informaci
padarytos žalos kompensavimo, dėl apsaugos nuo neteisėtų veiksmų, darbo ginčuose, dėl užsienio teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo, vyk
tarptautinės teisinės pagalbos užduotis, susijusias su jų jurisdikcijai priklausančiomis bylomis, vykdo tarptautinį teisminį bendradarbiavimą su ES va
narėmis jų jurisdikcijai priklausančiais klausimais ir teikia teisinę pagalbą.
Galimos kalbos : kroatų (hr)
Općinski sud u Novom Zagrebu
Turinina 3
Miestas / Savivaldybė : Zagreb
Pašto kodas : 10010
+385 1 2356 860
+385 1 2356 882
ured.predsjednika@osnzg.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSNZG/
Pastabos :
Municipaliniai teismai nagrinėja baudžiamąsias ir civilines bylas (neperžengdami įstatymu nustatytų dalyko jurisdikcijos ribų), sprendžia bylas, susij
vykdymo užtikrinimu, paveldėjimu, išlaikymu, santuokos ryšių buvimu arba nebuvimu, santuokos nutraukimu ir skyrybomis, tėvystės arba motinystė

arba ginčijimu, servitutu, sprendžia ginčus dėl neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo, sprendžia žemės registro bylas ir tvarko žemės reg
sprendžia su nuoma, išperkamąja nuoma ir būstu susijusius ginčus, priima sprendimus dėl paskelbtos informacijos ištaisymo ir dėl tokios informaci

padarytos žalos kompensavimo, dėl apsaugos nuo neteisėtų veiksmų, darbo ginčuose, dėl užsienio teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo, vyk
tarptautinės teisinės pagalbos užduotis, susijusias su jų jurisdikcijai priklausančiomis bylomis, vykdo tarptautinį teisminį bendradarbiavimą su ES va
narėmis jų jurisdikcijai priklausančiais klausimais ir teikia teisinę pagalbą.
Galimos kalbos : kroatų (hr)
Općinski sud u Osijeku
Europska avenija 7

Miestas / Savivaldybė : Osijek
Pašto kodas : 31000
+385 31 228-411
+385 31 202-419
ured.predsjednika@osos.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osos/
Pastabos :
Municipaliniai teismai nagrinėja baudžiamąsias ir civilines bylas (neperžengdami įstatymu nustatytų dalyko jurisdikcijos ribų), sprendžia bylas, susij
vykdymo užtikrinimu, paveldėjimu, išlaikymu, santuokos ryšių buvimu arba nebuvimu, santuokos nutraukimu ir skyrybomis, tėvystės arba motinystė
arba ginčijimu, servitutu, sprendžia ginčus dėl neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo, sprendžia žemės registro bylas ir tvarko žemės reg

sprendžia su nuoma, išperkamąja nuoma ir būstu susijusius ginčus, priima sprendimus dėl paskelbtos informacijos ištaisymo ir dėl tokios informaci

padarytos žalos kompensavimo, dėl apsaugos nuo neteisėtų veiksmų, darbo ginčuose, dėl užsienio teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo, vyk
tarptautinės teisinės pagalbos užduotis, susijusias su jų jurisdikcijai priklausančiomis bylomis, vykdo tarptautinį teisminį bendradarbiavimą su ES va
narėmis jų jurisdikcijai priklausančiais klausimais ir teikia teisinę pagalbą.
Galimos kalbos : kroatų (hr)
Općinski sud u Pazinu
Franjevačke stube 2
Miestas / Savivaldybė : Pazin
Pašto kodas : 52000
+385 52 619-100
+385 52 619-107
ured.predsjednika@ospa.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSPZ/

Pastabos :
Municipaliniai teismai nagrinėja baudžiamąsias ir civilines bylas (neperžengdami įstatymu nustatytų dalyko jurisdikcijos ribų), sprendžia bylas, susij

vykdymo užtikrinimu, paveldėjimu, išlaikymu, santuokos ryšių buvimu arba nebuvimu, santuokos nutraukimu ir skyrybomis, tėvystės arba motinystė
arba ginčijimu, servitutu, sprendžia ginčus dėl neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo, sprendžia žemės registro bylas ir tvarko žemės reg

sprendžia su nuoma, išperkamąja nuoma ir būstu susijusius ginčus, priima sprendimus dėl paskelbtos informacijos ištaisymo ir dėl tokios informaci
padarytos žalos kompensavimo, dėl apsaugos nuo neteisėtų veiksmų, darbo ginčuose, dėl užsienio teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo, vyk

tarptautinės teisinės pagalbos užduotis, susijusias su jų jurisdikcijai priklausančiomis bylomis, vykdo tarptautinį teisminį bendradarbiavimą su ES va
narėmis jų jurisdikcijai priklausančiais klausimais ir teikia teisinę pagalbą.
Galimos kalbos : kroatų (hr)
Općinski sud u Požegi
Svetog Florijana 2
Miestas / Savivaldybė : Požega

Pašto kodas : 34000
+385 34 290-500
+385 34 290-516
ured.predsjednika@ospz.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ospoz/
Pastabos :
Municipaliniai teismai nagrinėja baudžiamąsias ir civilines bylas (neperžengdami įstatymu nustatytų dalyko jurisdikcijos ribų), sprendžia bylas, susij
vykdymo užtikrinimu, paveldėjimu, išlaikymu, santuokos ryšių buvimu arba nebuvimu, santuokos nutraukimu ir skyrybomis, tėvystės arba motinystė
arba ginčijimu, servitutu, sprendžia ginčus dėl neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo, sprendžia žemės registro bylas ir tvarko žemės reg
sprendžia su nuoma, išperkamąja nuoma ir būstu susijusius ginčus, priima sprendimus dėl paskelbtos informacijos ištaisymo ir dėl tokios informaci
padarytos žalos kompensavimo, dėl apsaugos nuo neteisėtų veiksmų, darbo ginčuose, dėl užsienio teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo, vyk
tarptautinės teisinės pagalbos užduotis, susijusias su jų jurisdikcijai priklausančiomis bylomis, vykdo tarptautinį teisminį bendradarbiavimą su ES va
narėmis jų jurisdikcijai priklausančiais klausimais ir teikia teisinę pagalbą.
Galimos kalbos : kroatų (hr)
Općinski sud u Puli-Pola
Kranjčevićeva 8
Miestas / Savivaldybė : Pula-Pola
Pašto kodas : 52100
+385 52 377-606
+385 52 210-237
predsjednistvo@ospu.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ospu/
Pastabos :
Municipaliniai teismai nagrinėja baudžiamąsias ir civilines bylas (neperžengdami įstatymu nustatytų dalyko jurisdikcijos ribų), sprendžia bylas, susij
vykdymo užtikrinimu, paveldėjimu, išlaikymu, santuokos ryšių buvimu arba nebuvimu, santuokos nutraukimu ir skyrybomis, tėvystės arba motinystė

arba ginčijimu, servitutu, sprendžia ginčus dėl neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo, sprendžia žemės registro bylas ir tvarko žemės reg
sprendžia su nuoma, išperkamąja nuoma ir būstu susijusius ginčus, priima sprendimus dėl paskelbtos informacijos ištaisymo ir dėl tokios informaci

padarytos žalos kompensavimo, dėl apsaugos nuo neteisėtų veiksmų, darbo ginčuose, dėl užsienio teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo, vyk
tarptautinės teisinės pagalbos užduotis, susijusias su jų jurisdikcijai priklausančiomis bylomis, vykdo tarptautinį teisminį bendradarbiavimą su ES va
narėmis jų jurisdikcijai priklausančiais klausimais ir teikia teisinę pagalbą.
Galimos kalbos : kroatų (hr)
Općinski sud u Rijeci
Žrtava fašizma 7

Miestas / Savivaldybė : Rijeka
Pašto kodas : 51000
+385 51 355-617
+385 51 213-110
ured.predsjednika@osri.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osri/
Pastabos :
Municipaliniai teismai nagrinėja baudžiamąsias ir civilines bylas (neperžengdami įstatymu nustatytų dalyko jurisdikcijos ribų), sprendžia bylas, susij
vykdymo užtikrinimu, paveldėjimu, išlaikymu, santuokos ryšių buvimu arba nebuvimu, santuokos nutraukimu ir skyrybomis, tėvystės arba motinystė
arba ginčijimu, servitutu, sprendžia ginčus dėl neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo, sprendžia žemės registro bylas ir tvarko žemės reg

sprendžia su nuoma, išperkamąja nuoma ir būstu susijusius ginčus, priima sprendimus dėl paskelbtos informacijos ištaisymo ir dėl tokios informaci

padarytos žalos kompensavimo, dėl apsaugos nuo neteisėtų veiksmų, darbo ginčuose, dėl užsienio teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo, vyk
tarptautinės teisinės pagalbos užduotis, susijusias su jų jurisdikcijai priklausančiomis bylomis, vykdo tarptautinį teisminį bendradarbiavimą su ES va
narėmis jų jurisdikcijai priklausančiais klausimais ir teikia teisinę pagalbą.
Galimos kalbos : kroatų (hr)
Općinski sud u Sesvetama
Industrijska cesta 15
Miestas / Savivaldybė : Sesvete
Pašto kodas : 10360
+385 1 2040 244
+385 1 2006 977
ured.predsjednika@ossv.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OGSZGSSSE/

Pastabos :
Municipaliniai teismai nagrinėja baudžiamąsias ir civilines bylas (neperžengdami įstatymu nustatytų dalyko jurisdikcijos ribų), sprendžia bylas, susij

vykdymo užtikrinimu, paveldėjimu, išlaikymu, santuokos ryšių buvimu arba nebuvimu, santuokos nutraukimu ir skyrybomis, tėvystės arba motinystė
arba ginčijimu, servitutu, sprendžia ginčus dėl neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo, sprendžia žemės registro bylas ir tvarko žemės reg

sprendžia su nuoma, išperkamąja nuoma ir būstu susijusius ginčus, priima sprendimus dėl paskelbtos informacijos ištaisymo ir dėl tokios informaci
padarytos žalos kompensavimo, dėl apsaugos nuo neteisėtų veiksmų, darbo ginčuose, dėl užsienio teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo, vyk

tarptautinės teisinės pagalbos užduotis, susijusias su jų jurisdikcijai priklausančiomis bylomis, vykdo tarptautinį teisminį bendradarbiavimą su ES va
narėmis jų jurisdikcijai priklausančiais klausimais ir teikia teisinę pagalbą.
Galimos kalbos : kroatų (hr)
Općinski sud u Sisku
Trg Ljudevita Posavskog 5 p.p.936
Miestas / Savivaldybė : Sisak

Pašto kodas : 44000
+385 44 525-700
+385 44 522-923
ured.predsjednika@ossk.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ossi/
Pastabos :
Municipaliniai teismai nagrinėja baudžiamąsias ir civilines bylas (neperžengdami įstatymu nustatytų dalyko jurisdikcijos ribų), sprendžia bylas, susij
vykdymo užtikrinimu, paveldėjimu, išlaikymu, santuokos ryšių buvimu arba nebuvimu, santuokos nutraukimu ir skyrybomis, tėvystės arba motinystė
arba ginčijimu, servitutu, sprendžia ginčus dėl neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo, sprendžia žemės registro bylas ir tvarko žemės reg
sprendžia su nuoma, išperkamąja nuoma ir būstu susijusius ginčus, priima sprendimus dėl paskelbtos informacijos ištaisymo ir dėl tokios informaci
padarytos žalos kompensavimo, dėl apsaugos nuo neteisėtų veiksmų, darbo ginčuose, dėl užsienio teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo, vyk
tarptautinės teisinės pagalbos užduotis, susijusias su jų jurisdikcijai priklausančiomis bylomis, vykdo tarptautinį teisminį bendradarbiavimą su ES va
narėmis jų jurisdikcijai priklausančiais klausimais ir teikia teisinę pagalbą.
Galimos kalbos : kroatų (hr)
Općinski sud u Slavonskom Brodu
Trg pobjede 13
Miestas / Savivaldybė : Slavonski Brod
Pašto kodas : 35000
+385 35 217-400
+385 35 410-296
ured.predsjednika@ossb.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSSB/
Pastabos :
Municipaliniai teismai nagrinėja baudžiamąsias ir civilines bylas (neperžengdami įstatymu nustatytų dalyko jurisdikcijos ribų), sprendžia bylas, susij
vykdymo užtikrinimu, paveldėjimu, išlaikymu, santuokos ryšių buvimu arba nebuvimu, santuokos nutraukimu ir skyrybomis, tėvystės arba motinystė

arba ginčijimu, servitutu, sprendžia ginčus dėl neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo, sprendžia žemės registro bylas ir tvarko žemės reg
sprendžia su nuoma, išperkamąja nuoma ir būstu susijusius ginčus, priima sprendimus dėl paskelbtos informacijos ištaisymo ir dėl tokios informaci

padarytos žalos kompensavimo, dėl apsaugos nuo neteisėtų veiksmų, darbo ginčuose, dėl užsienio teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo, vyk
tarptautinės teisinės pagalbos užduotis, susijusias su jų jurisdikcijai priklausančiomis bylomis, vykdo tarptautinį teisminį bendradarbiavimą su ES va
narėmis jų jurisdikcijai priklausančiais klausimais ir teikia teisinę pagalbą.
Galimos kalbos : kroatų (hr)
Općinski sud u Splitu
Ex vojarna Sv. Križ, Dračevac

Miestas / Savivaldybė : Split
Pašto kodas : 21000
+385 21 755-710
+385 21 755-762
opcinskisud.Split@pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osst/
Pastabos :
Municipaliniai teismai nagrinėja baudžiamąsias ir civilines bylas (neperžengdami įstatymu nustatytų dalyko jurisdikcijos ribų), sprendžia bylas, susij
vykdymo užtikrinimu, paveldėjimu, išlaikymu, santuokos ryšių buvimu arba nebuvimu, santuokos nutraukimu ir skyrybomis, tėvystės arba motinystė
arba ginčijimu, servitutu, sprendžia ginčus dėl neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo, sprendžia žemės registro bylas ir tvarko žemės reg

sprendžia su nuoma, išperkamąja nuoma ir būstu susijusius ginčus, priima sprendimus dėl paskelbtos informacijos ištaisymo ir dėl tokios informaci

padarytos žalos kompensavimo, dėl apsaugos nuo neteisėtų veiksmų, darbo ginčuose, dėl užsienio teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo, vyk
tarptautinės teisinės pagalbos užduotis, susijusias su jų jurisdikcijai priklausančiomis bylomis, vykdo tarptautinį teisminį bendradarbiavimą su ES va
narėmis jų jurisdikcijai priklausančiais klausimais ir teikia teisinę pagalbą.
Galimos kalbos : kroatų (hr)
Općinski sud u Varaždinu
Braće Radića 2
Miestas / Savivaldybė : Varaždin
Pašto kodas : 42000
+385 42 401-831
+385 42 312-563
ured.predsjednika@osvz.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osvz/

Pastabos :
Municipaliniai teismai nagrinėja baudžiamąsias ir civilines bylas (neperžengdami įstatymu nustatytų dalyko jurisdikcijos ribų), sprendžia bylas, susij

vykdymo užtikrinimu, paveldėjimu, išlaikymu, santuokos ryšių buvimu arba nebuvimu, santuokos nutraukimu ir skyrybomis, tėvystės arba motinystė
arba ginčijimu, servitutu, sprendžia ginčus dėl neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo, sprendžia žemės registro bylas ir tvarko žemės reg

sprendžia su nuoma, išperkamąja nuoma ir būstu susijusius ginčus, priima sprendimus dėl paskelbtos informacijos ištaisymo ir dėl tokios informaci
padarytos žalos kompensavimo, dėl apsaugos nuo neteisėtų veiksmų, darbo ginčuose, dėl užsienio teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo, vyk

tarptautinės teisinės pagalbos užduotis, susijusias su jų jurisdikcijai priklausančiomis bylomis, vykdo tarptautinį teisminį bendradarbiavimą su ES va
narėmis jų jurisdikcijai priklausančiais klausimais ir teikia teisinę pagalbą.
Galimos kalbos : kroatų (hr)
Općinski sud u Velikoj Gorici
Trga Kralja Tomislava 36
Miestas / Savivaldybė : Velika Gorica

Pašto kodas : 10410
+385 1 626 95 00
+385 1 626 00 47
osvg@osvg.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osvg/
Pastabos :
Municipaliniai teismai nagrinėja baudžiamąsias ir civilines bylas (neperžengdami įstatymu nustatytų dalyko jurisdikcijos ribų), sprendžia bylas, susij
vykdymo užtikrinimu, paveldėjimu, išlaikymu, santuokos ryšių buvimu arba nebuvimu, santuokos nutraukimu ir skyrybomis, tėvystės arba motinystė
arba ginčijimu, servitutu, sprendžia ginčus dėl neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo, sprendžia žemės registro bylas ir tvarko žemės reg
sprendžia su nuoma, išperkamąja nuoma ir būstu susijusius ginčus, priima sprendimus dėl paskelbtos informacijos ištaisymo ir dėl tokios informaci
padarytos žalos kompensavimo, dėl apsaugos nuo neteisėtų veiksmų, darbo ginčuose, dėl užsienio teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo, vyk
tarptautinės teisinės pagalbos užduotis, susijusias su jų jurisdikcijai priklausančiomis bylomis, vykdo tarptautinį teisminį bendradarbiavimą su ES va
narėmis jų jurisdikcijai priklausančiais klausimais ir teikia teisinę pagalbą.
Galimos kalbos : kroatų (hr)
Općinski sud u Vinkovcima
Trg bana Josipa Šokčevića 17
Miestas / Savivaldybė : Vinkovci
Pašto kodas : 32100
Pastabos :
Municipaliniai teismai nagrinėja baudžiamąsias ir civilines bylas (neperžengdami įstatymu nustatytų dalyko jurisdikcijos ribų), sprendžia bylas, susij
vykdymo užtikrinimu, paveldėjimu, išlaikymu, santuokos ryšių buvimu arba nebuvimu, santuokos nutraukimu ir skyrybomis, tėvystės arba motinystė
arba ginčijimu, servitutu, sprendžia ginčus dėl neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo, sprendžia žemės registro bylas ir tvarko žemės reg
sprendžia su nuoma, išperkamąja nuoma ir būstu susijusius ginčus, priima sprendimus dėl paskelbtos informacijos ištaisymo ir dėl tokios informaci
padarytos žalos kompensavimo, dėl apsaugos nuo neteisėtų veiksmų, darbo ginčuose, dėl užsienio teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo, vyk
tarptautinės teisinės pagalbos užduotis, susijusias su jų jurisdikcijai priklausančiomis bylomis, vykdo tarptautinį teisminį bendradarbiavimą su ES va
narėmis jų jurisdikcijai priklausančiais klausimais ir teikia teisinę pagalbą.
Galimos kalbos : kroatų (hr)
Općinski sud u Virovitici
Tomaša Masaryka 8
Miestas / Savivaldybė : Virovitica
Pašto kodas : 33000
+385 33 840-900
+385 33 840-930

ured.predsjednika@osvr.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osvt/
Pastabos :
Municipaliniai teismai nagrinėja baudžiamąsias ir civilines bylas (neperžengdami įstatymu nustatytų dalyko jurisdikcijos ribų), sprendžia bylas, susij
vykdymo užtikrinimu, paveldėjimu, išlaikymu, santuokos ryšių buvimu arba nebuvimu, santuokos nutraukimu ir skyrybomis, tėvystės arba motinystė
arba ginčijimu, servitutu, sprendžia ginčus dėl neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo, sprendžia žemės registro bylas ir tvarko žemės reg
sprendžia su nuoma, išperkamąja nuoma ir būstu susijusius ginčus, priima sprendimus dėl paskelbtos informacijos ištaisymo ir dėl tokios informaci
padarytos žalos kompensavimo, dėl apsaugos nuo neteisėtų veiksmų, darbo ginčuose, dėl užsienio teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo, vyk
tarptautinės teisinės pagalbos užduotis, susijusias su jų jurisdikcijai priklausančiomis bylomis, vykdo tarptautinį teisminį bendradarbiavimą su ES va
narėmis jų jurisdikcijai priklausančiais klausimais ir teikia teisinę pagalbą.

Galimos kalbos : kroatų (hr)
Općinski sud u Vukovaru
Županijska 31
Miestas / Savivaldybė : Vukovar
Pašto kodas : 32000
+385 32 451-602
+385 32 451-645
ured.predsjednika@osvu.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osvu/

Pastabos :
Municipaliniai teismai nagrinėja baudžiamąsias ir civilines bylas (neperžengdami įstatymu nustatytų dalyko jurisdikcijos ribų), sprendžia bylas, susij

vykdymo užtikrinimu, paveldėjimu, išlaikymu, santuokos ryšių buvimu arba nebuvimu, santuokos nutraukimu ir skyrybomis, tėvystės arba motinystė
arba ginčijimu, servitutu, sprendžia ginčus dėl neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo, sprendžia žemės registro bylas ir tvarko žemės reg

sprendžia su nuoma, išperkamąja nuoma ir būstu susijusius ginčus, priima sprendimus dėl paskelbtos informacijos ištaisymo ir dėl tokios informaci
padarytos žalos kompensavimo, dėl apsaugos nuo neteisėtų veiksmų, darbo ginčuose, dėl užsienio teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo, vyk

tarptautinės teisinės pagalbos užduotis, susijusias su jų jurisdikcijai priklausančiomis bylomis, vykdo tarptautinį teisminį bendradarbiavimą su ES va
narėmis jų jurisdikcijai priklausančiais klausimais ir teikia teisinę pagalbą.
Galimos kalbos : kroatų (hr)
Općinski sud u Zadru
Ulica plemića Borelli 9
Miestas / Savivaldybė : Zadar
Pašto kodas : 23000
+385 23 309-942
+385 23 213-196
ured.predsjednika@oszd.pravosudje.hr

http://sudovi.pravosudje.hr/oszd/
Pastabos :
Municipaliniai teismai nagrinėja baudžiamąsias ir civilines bylas (neperžengdami įstatymu nustatytų dalyko jurisdikcijos ribų), sprendžia bylas, susij
vykdymo užtikrinimu, paveldėjimu, išlaikymu, santuokos ryšių buvimu arba nebuvimu, santuokos nutraukimu ir skyrybomis, tėvystės arba motinystė
arba ginčijimu, servitutu, sprendžia ginčus dėl neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo, sprendžia žemės registro bylas ir tvarko žemės reg
sprendžia su nuoma, išperkamąja nuoma ir būstu susijusius ginčus, priima sprendimus dėl paskelbtos informacijos ištaisymo ir dėl tokios informaci
padarytos žalos kompensavimo, dėl apsaugos nuo neteisėtų veiksmų, darbo ginčuose, dėl užsienio teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo, vyk
tarptautinės teisinės pagalbos užduotis, susijusias su jų jurisdikcijai priklausančiomis bylomis, vykdo tarptautinį teisminį bendradarbiavimą su ES va
narėmis jų jurisdikcijai priklausančiais klausimais ir teikia teisinę pagalbą.
Galimos kalbos : kroatų (hr)
Općinski sud u Zlataru
Trg slobode 14a
Miestas / Savivaldybė : Zlatar
Pašto kodas : 49250
+385 49 426-857
+385 49 466-827
ured.predsjednika@oszl.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/oszl/
Pastabos :
Municipaliniai teismai nagrinėja baudžiamąsias ir civilines bylas (neperžengdami įstatymu nustatytų dalyko jurisdikcijos ribų), sprendžia bylas, susij
vykdymo užtikrinimu, paveldėjimu, išlaikymu, santuokos ryšių buvimu arba nebuvimu, santuokos nutraukimu ir skyrybomis, tėvystės arba motinystė
arba ginčijimu, servitutu, sprendžia ginčus dėl neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo, sprendžia žemės registro bylas ir tvarko žemės reg
sprendžia su nuoma, išperkamąja nuoma ir būstu susijusius ginčus, priima sprendimus dėl paskelbtos informacijos ištaisymo ir dėl tokios informaci
padarytos žalos kompensavimo, dėl apsaugos nuo neteisėtų veiksmų, darbo ginčuose, dėl užsienio teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo, vyk
tarptautinės teisinės pagalbos užduotis, susijusias su jų jurisdikcijai priklausančiomis bylomis, vykdo tarptautinį teisminį bendradarbiavimą su ES va
narėmis jų jurisdikcijai priklausančiais klausimais ir teikia teisinę pagalbą.
Galimos kalbos : kroatų (hr)
Općinski sud u Čakovcu
Ruđera Boškovića 18
Miestas / Savivaldybė : Čakovec
Pašto kodas : 40000
+385 40 379-613
+385 40 379-686

ured.predsjednika@osck.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSCK/
Pastabos :
Municipaliniai teismai nagrinėja baudžiamąsias ir civilines bylas (neperžengdami įstatymu nustatytų dalyko jurisdikcijos ribų), sprendžia bylas, susij
vykdymo užtikrinimu, paveldėjimu, išlaikymu, santuokos ryšių buvimu arba nebuvimu, santuokos nutraukimu ir skyrybomis, tėvystės arba motinystė
arba ginčijimu, servitutu, sprendžia ginčus dėl neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo, sprendžia žemės registro bylas ir tvarko žemės reg
sprendžia su nuoma, išperkamąja nuoma ir būstu susijusius ginčus, priima sprendimus dėl paskelbtos informacijos ištaisymo ir dėl tokios informaci
padarytos žalos kompensavimo, dėl apsaugos nuo neteisėtų veiksmų, darbo ginčuose, dėl užsienio teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo, vyk
tarptautinės teisinės pagalbos užduotis, susijusias su jų jurisdikcijai priklausančiomis bylomis, vykdo tarptautinį teisminį bendradarbiavimą su ES va
narėmis jų jurisdikcijai priklausančiais klausimais ir teikia teisinę pagalbą.

Galimos kalbos : kroatų (hr)
Općinski sud u Đakovu
Trg dr. Franje Tuđmana 2
Miestas / Savivaldybė : Đakovo
Pašto kodas : 31400
+385 31 840-120
+385 31 840-125
ured.predsjednika@osdk.pravosudje.hr
Pastabos :

Municipaliniai teismai nagrinėja baudžiamąsias ir civilines bylas (neperžengdami įstatymu nustatytų dalyko jurisdikcijos ribų), sprendžia bylas, susij
vykdymo užtikrinimu, paveldėjimu, išlaikymu, santuokos ryšių buvimu arba nebuvimu, santuokos nutraukimu ir skyrybomis, tėvystės arba motinystė

arba ginčijimu, servitutu, sprendžia ginčus dėl neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo, sprendžia žemės registro bylas ir tvarko žemės reg
sprendžia su nuoma, išperkamąja nuoma ir būstu susijusius ginčus, priima sprendimus dėl paskelbtos informacijos ištaisymo ir dėl tokios informaci

padarytos žalos kompensavimo, dėl apsaugos nuo neteisėtų veiksmų, darbo ginčuose, dėl užsienio teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo, vyk
tarptautinės teisinės pagalbos užduotis, susijusias su jų jurisdikcijai priklausančiomis bylomis, vykdo tarptautinį teisminį bendradarbiavimą su ES va
narėmis jų jurisdikcijai priklausančiais klausimais ir teikia teisinę pagalbą.
Galimos kalbos : kroatų (hr)
Općinski sud u Šibeniku
Stjepana Radića 81
Miestas / Savivaldybė : Šibenik
Pašto kodas : 22000
+385 22 209-101
+385 22 212-894
ured.predsjednika@ossi.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ossib/

Pastabos :
Municipaliniai teismai nagrinėja baudžiamąsias ir civilines bylas (neperžengdami įstatymu nustatytų dalyko jurisdikcijos ribų), sprendžia bylas, susij
vykdymo užtikrinimu, paveldėjimu, išlaikymu, santuokos ryšių buvimu arba nebuvimu, santuokos nutraukimu ir skyrybomis, tėvystės arba motinystė
arba ginčijimu, servitutu, sprendžia ginčus dėl neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo, sprendžia žemės registro bylas ir tvarko žemės reg
sprendžia su nuoma, išperkamąja nuoma ir būstu susijusius ginčus, priima sprendimus dėl paskelbtos informacijos ištaisymo ir dėl tokios informaci
padarytos žalos kompensavimo, dėl apsaugos nuo neteisėtų veiksmų, darbo ginčuose, dėl užsienio teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo, vyk
tarptautinės teisinės pagalbos užduotis, susijusias su jų jurisdikcijai priklausančiomis bylomis, vykdo tarptautinį teisminį bendradarbiavimą su ES va
narėmis jų jurisdikcijai priklausančiais klausimais ir teikia teisinę pagalbą.
Galimos kalbos : kroatų (hr)
Trgovački sud u Bjelovaru
Šetalište dr. Ivše Lebovića 42
Miestas / Savivaldybė : Bjelovar
Pašto kodas : 43000
+385 43 244-408
+385 43 221-574
ured.predsjednika@tsbj.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/tsbj/
Pastabos :
Komerciniai teismai sprendžia juridinių asmenų ginčus ir ginčus tarp juridinių asmenų ir laisvai samdomų darbuotojų, įskaitant individualius prekiau
laisvai samdomų darbuotojų, įskaitant individualius prekiautojus, tarpusavio ginčus, jeigu jie susiję su jų verslo veikla, įmonės steigimo, veiklos arba
uždarymo metu kylančius ginčus, ginčus dėl partnerystės taisyklių ir teisių įmonėje, partnerių įmonėje tarpusavio ginčus ir ginčus tarp partnerių ir įm
ginčus dėl įmonės valdymo ir vadovavimo jai ir dėl partnerių teisių ir pareigų, atsižvelgiant į jų padėtį įmonėje, ginčus, kuriuose dalyvauja likviduojam
(nepriklausomai nuo kitos šalies tapatybės), visus su likvidacija susijusius ginčus, su laivais ir laivyba jūrose ir vidaus vandenyse susijusius ginčus,
pagal laivybos teisę (laivybos ginčus), su orlaiviais susijusius ginčus ir ginčus pagal aviacijos teisę, ginčus, susijusius su pramoninės nuosavybės a
naudojimu, autorių teisių ir gretutinių teisių bei kitų intelektinės nuosavybės teisių apsauga, išradimais, technikos pažanga ir įmonėmis, ginčus, sus

nesąžininga konkurencija, monopoliniais susitarimais ir pavojumi Kroatijos Respublikos lygioms teisėms bendrojoje rinkoje, tvarko registracijos reik
teismo registrus, ne ginčo tvarka nagrinėja Įmonių įstatyme nurodytas bylas, atlieka užsienio teismų sprendimų ir arbitražo sprendimų komerciniuos

ginčuose pripažinimo procedūras, vykdo tarptautinės teisinės pagalbos ir įrodymų pateikimo komercinėse bylose užduotis bei kitas įstatymu nustat
užduotis.
Galimos kalbos : kroatų (hr)
Trgovački sud u Dubrovniku
Dr. Ante Starčevića 23
Miestas / Savivaldybė : Dubrovnik

Pašto kodas : 20000
+385 20 358-460
+385 20 357-737
ured.predsjednika@tsdu.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/TSDU/
Pastabos :
Komerciniai teismai sprendžia juridinių asmenų ginčus ir ginčus tarp juridinių asmenų ir laisvai samdomų darbuotojų, įskaitant individualius prekiau
laisvai samdomų darbuotojų, įskaitant individualius prekiautojus, tarpusavio ginčus, jeigu jie susiję su jų verslo veikla, įmonės steigimo, veiklos arba
uždarymo metu kylančius ginčus, ginčus dėl partnerystės taisyklių ir teisių įmonėje, partnerių įmonėje tarpusavio ginčus ir ginčus tarp partnerių ir įm
ginčus dėl įmonės valdymo ir vadovavimo jai ir dėl partnerių teisių ir pareigų, atsižvelgiant į jų padėtį įmonėje, ginčus, kuriuose dalyvauja likviduojam

(nepriklausomai nuo kitos šalies tapatybės), visus su likvidacija susijusius ginčus, su laivais ir laivyba jūrose ir vidaus vandenyse susijusius ginčus,

pagal laivybos teisę (laivybos ginčus), su orlaiviais susijusius ginčus ir ginčus pagal aviacijos teisę, ginčus, susijusius su pramoninės nuosavybės a
naudojimu, autorių teisių ir gretutinių teisių bei kitų intelektinės nuosavybės teisių apsauga, išradimais, technikos pažanga ir įmonėmis, ginčus, sus

nesąžininga konkurencija, monopoliniais susitarimais ir pavojumi Kroatijos Respublikos lygioms teisėms bendrojoje rinkoje, tvarko registracijos reik
teismo registrus, ne ginčo tvarka nagrinėja Įmonių įstatyme nurodytas bylas, atlieka užsienio teismų sprendimų ir arbitražo sprendimų komerciniuos

ginčuose pripažinimo procedūras, vykdo tarptautinės teisinės pagalbos ir įrodymų pateikimo komercinėse bylose užduotis bei kitas įstatymu nustat
užduotis.
Galimos kalbos : kroatų (hr)
Trgovački sud u Osijeku
Zagrebačka ulica 2
Miestas / Savivaldybė : Osijek
Pašto kodas : 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/
Pastabos :

Komerciniai teismai sprendžia juridinių asmenų ginčus ir ginčus tarp juridinių asmenų ir laisvai samdomų darbuotojų, įskaitant individualius prekiau
laisvai samdomų darbuotojų, įskaitant individualius prekiautojus, tarpusavio ginčus, jeigu jie susiję su jų verslo veikla, įmonės steigimo, veiklos arba

uždarymo metu kylančius ginčus, ginčus dėl partnerystės taisyklių ir teisių įmonėje, partnerių įmonėje tarpusavio ginčus ir ginčus tarp partnerių ir įm
ginčus dėl įmonės valdymo ir vadovavimo jai ir dėl partnerių teisių ir pareigų, atsižvelgiant į jų padėtį įmonėje, ginčus, kuriuose dalyvauja likviduojam

(nepriklausomai nuo kitos šalies tapatybės), visus su likvidacija susijusius ginčus, su laivais ir laivyba jūrose ir vidaus vandenyse susijusius ginčus,
pagal laivybos teisę (laivybos ginčus), su orlaiviais susijusius ginčus ir ginčus pagal aviacijos teisę, ginčus, susijusius su pramoninės nuosavybės a

naudojimu, autorių teisių ir gretutinių teisių bei kitų intelektinės nuosavybės teisių apsauga, išradimais, technikos pažanga ir įmonėmis, ginčus, sus
nesąžininga konkurencija, monopoliniais susitarimais ir pavojumi Kroatijos Respublikos lygioms teisėms bendrojoje rinkoje, tvarko registracijos reik

teismo registrus, ne ginčo tvarka nagrinėja Įmonių įstatyme nurodytas bylas, atlieka užsienio teismų sprendimų ir arbitražo sprendimų komerciniuos
ginčuose pripažinimo procedūras, vykdo tarptautinės teisinės pagalbos ir įrodymų pateikimo komercinėse bylose užduotis bei kitas įstatymu nustat
užduotis.
Galimos kalbos : kroatų (hr)
Trgovački sud u Pazinu
Dršćevka 1
Miestas / Savivaldybė : Pazin
Pašto kodas : 52000
+385 52 619 900
+385 52 619 910
ured.predsjednika@tspa.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/tspz/
Pastabos :
Komerciniai teismai sprendžia juridinių asmenų ginčus ir ginčus tarp juridinių asmenų ir laisvai samdomų darbuotojų, įskaitant individualius prekiau
laisvai samdomų darbuotojų, įskaitant individualius prekiautojus, tarpusavio ginčus, jeigu jie susiję su jų verslo veikla, įmonės steigimo, veiklos arba
uždarymo metu kylančius ginčus, ginčus dėl partnerystės taisyklių ir teisių įmonėje, partnerių įmonėje tarpusavio ginčus ir ginčus tarp partnerių ir įm
ginčus dėl įmonės valdymo ir vadovavimo jai ir dėl partnerių teisių ir pareigų, atsižvelgiant į jų padėtį įmonėje, ginčus, kuriuose dalyvauja likviduojam
(nepriklausomai nuo kitos šalies tapatybės), visus su likvidacija susijusius ginčus, su laivais ir laivyba jūrose ir vidaus vandenyse susijusius ginčus,
pagal laivybos teisę (laivybos ginčus), su orlaiviais susijusius ginčus ir ginčus pagal aviacijos teisę, ginčus, susijusius su pramoninės nuosavybės a
naudojimu, autorių teisių ir gretutinių teisių bei kitų intelektinės nuosavybės teisių apsauga, išradimais, technikos pažanga ir įmonėmis, ginčus, sus
nesąžininga konkurencija, monopoliniais susitarimais ir pavojumi Kroatijos Respublikos lygioms teisėms bendrojoje rinkoje, tvarko registracijos reik
teismo registrus, ne ginčo tvarka nagrinėja Įmonių įstatyme nurodytas bylas, atlieka užsienio teismų sprendimų ir arbitražo sprendimų komerciniuos
ginčuose pripažinimo procedūras, vykdo tarptautinės teisinės pagalbos ir įrodymų pateikimo komercinėse bylose užduotis bei kitas įstatymu nustat
užduotis.
Galimos kalbos : kroatų (hr)
Trgovački sud u Rijeci
Zadarska 1. i 3.
Miestas / Savivaldybė : Rijeka
Pašto kodas : 51000
+385 51 660-200
+385 51 660-260
ured.predsjednika@tsri.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/tsri/

Pastabos :
Komerciniai teismai sprendžia juridinių asmenų ginčus ir ginčus tarp juridinių asmenų ir laisvai samdomų darbuotojų, įskaitant individualius prekiau
laisvai samdomų darbuotojų, įskaitant individualius prekiautojus, tarpusavio ginčus, jeigu jie susiję su jų verslo veikla, įmonės steigimo, veiklos arba
uždarymo metu kylančius ginčus, ginčus dėl partnerystės taisyklių ir teisių įmonėje, partnerių įmonėje tarpusavio ginčus ir ginčus tarp partnerių ir įm
ginčus dėl įmonės valdymo ir vadovavimo jai ir dėl partnerių teisių ir pareigų, atsižvelgiant į jų padėtį įmonėje, ginčus, kuriuose dalyvauja likviduojam
(nepriklausomai nuo kitos šalies tapatybės), visus su likvidacija susijusius ginčus, su laivais ir laivyba jūrose ir vidaus vandenyse susijusius ginčus,
pagal laivybos teisę (laivybos ginčus), su orlaiviais susijusius ginčus ir ginčus pagal aviacijos teisę, ginčus, susijusius su pramoninės nuosavybės a
naudojimu, autorių teisių ir gretutinių teisių bei kitų intelektinės nuosavybės teisių apsauga, išradimais, technikos pažanga ir įmonėmis, ginčus, sus
nesąžininga konkurencija, monopoliniais susitarimais ir pavojumi Kroatijos Respublikos lygioms teisėms bendrojoje rinkoje, tvarko registracijos reik
teismo registrus, ne ginčo tvarka nagrinėja Įmonių įstatyme nurodytas bylas, atlieka užsienio teismų sprendimų ir arbitražo sprendimų komerciniuos

ginčuose pripažinimo procedūras, vykdo tarptautinės teisinės pagalbos ir įrodymų pateikimo komercinėse bylose užduotis bei kitas įstatymu nustat
užduotis.
Galimos kalbos : kroatų (hr)
Trgovački sud u Splitu
Sukoišanska 6
Miestas / Savivaldybė : Split
Pašto kodas : 21000
+385 21 393-999
+385 21 481-242, +385 21 393-988
ured.predsjednika@tsst.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/tssp/

Pastabos :
Komerciniai teismai sprendžia juridinių asmenų ginčus ir ginčus tarp juridinių asmenų ir laisvai samdomų darbuotojų, įskaitant individualius prekiau

laisvai samdomų darbuotojų, įskaitant individualius prekiautojus, tarpusavio ginčus, jeigu jie susiję su jų verslo veikla, įmonės steigimo, veiklos arba
uždarymo metu kylančius ginčus, ginčus dėl partnerystės taisyklių ir teisių įmonėje, partnerių įmonėje tarpusavio ginčus ir ginčus tarp partnerių ir įm

ginčus dėl įmonės valdymo ir vadovavimo jai ir dėl partnerių teisių ir pareigų, atsižvelgiant į jų padėtį įmonėje, ginčus, kuriuose dalyvauja likviduojam
(nepriklausomai nuo kitos šalies tapatybės), visus su likvidacija susijusius ginčus, su laivais ir laivyba jūrose ir vidaus vandenyse susijusius ginčus,

pagal laivybos teisę (laivybos ginčus), su orlaiviais susijusius ginčus ir ginčus pagal aviacijos teisę, ginčus, susijusius su pramoninės nuosavybės a
naudojimu, autorių teisių ir gretutinių teisių bei kitų intelektinės nuosavybės teisių apsauga, išradimais, technikos pažanga ir įmonėmis, ginčus, sus

nesąžininga konkurencija, monopoliniais susitarimais ir pavojumi Kroatijos Respublikos lygioms teisėms bendrojoje rinkoje, tvarko registracijos reik
teismo registrus, ne ginčo tvarka nagrinėja Įmonių įstatyme nurodytas bylas, atlieka užsienio teismų sprendimų ir arbitražo sprendimų komerciniuos

ginčuose pripažinimo procedūras, vykdo tarptautinės teisinės pagalbos ir įrodymų pateikimo komercinėse bylose užduotis bei kitas įstatymu nustat
užduotis.
Galimos kalbos : kroatų (hr)
Trgovački sud u Varaždinu

Braće Radića 2
Miestas / Savivaldybė : Varaždin
Pašto kodas : 42000
+385 42 401-900
+385 42 214-743
ured.predsjednika@tsvz.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/tsvz/
Pastabos :
Komerciniai teismai sprendžia juridinių asmenų ginčus ir ginčus tarp juridinių asmenų ir laisvai samdomų darbuotojų, įskaitant individualius prekiau
laisvai samdomų darbuotojų, įskaitant individualius prekiautojus, tarpusavio ginčus, jeigu jie susiję su jų verslo veikla, įmonės steigimo, veiklos arba
uždarymo metu kylančius ginčus, ginčus dėl partnerystės taisyklių ir teisių įmonėje, partnerių įmonėje tarpusavio ginčus ir ginčus tarp partnerių ir įm
ginčus dėl įmonės valdymo ir vadovavimo jai ir dėl partnerių teisių ir pareigų, atsižvelgiant į jų padėtį įmonėje, ginčus, kuriuose dalyvauja likviduojam
(nepriklausomai nuo kitos šalies tapatybės), visus su likvidacija susijusius ginčus, su laivais ir laivyba jūrose ir vidaus vandenyse susijusius ginčus,
pagal laivybos teisę (laivybos ginčus), su orlaiviais susijusius ginčus ir ginčus pagal aviacijos teisę, ginčus, susijusius su pramoninės nuosavybės a
naudojimu, autorių teisių ir gretutinių teisių bei kitų intelektinės nuosavybės teisių apsauga, išradimais, technikos pažanga ir įmonėmis, ginčus, sus
nesąžininga konkurencija, monopoliniais susitarimais ir pavojumi Kroatijos Respublikos lygioms teisėms bendrojoje rinkoje, tvarko registracijos reik
teismo registrus, ne ginčo tvarka nagrinėja Įmonių įstatyme nurodytas bylas, atlieka užsienio teismų sprendimų ir arbitražo sprendimų komerciniuos
ginčuose pripažinimo procedūras, vykdo tarptautinės teisinės pagalbos ir įrodymų pateikimo komercinėse bylose užduotis bei kitas įstatymu nustat
užduotis.
Galimos kalbos : kroatų (hr)
Trgovački sud u Zadru
Ulica Franje Tuđmana 35
Miestas / Savivaldybė : Zadar
Pašto kodas : 23000
+385 23 292-000, +385 23 292-003
+385 23 292-055
ured.predsjednika@tszd.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/tszd/
Pastabos :

Komerciniai teismai sprendžia juridinių asmenų ginčus ir ginčus tarp juridinių asmenų ir laisvai samdomų darbuotojų, įskaitant individualius prekiau
laisvai samdomų darbuotojų, įskaitant individualius prekiautojus, tarpusavio ginčus, jeigu jie susiję su jų verslo veikla, įmonės steigimo, veiklos arba

uždarymo metu kylančius ginčus, ginčus dėl partnerystės taisyklių ir teisių įmonėje, partnerių įmonėje tarpusavio ginčus ir ginčus tarp partnerių ir įm
ginčus dėl įmonės valdymo ir vadovavimo jai ir dėl partnerių teisių ir pareigų, atsižvelgiant į jų padėtį įmonėje, ginčus, kuriuose dalyvauja likviduojam

(nepriklausomai nuo kitos šalies tapatybės), visus su likvidacija susijusius ginčus, su laivais ir laivyba jūrose ir vidaus vandenyse susijusius ginčus,
pagal laivybos teisę (laivybos ginčus), su orlaiviais susijusius ginčus ir ginčus pagal aviacijos teisę, ginčus, susijusius su pramoninės nuosavybės a
naudojimu, autorių teisių ir gretutinių teisių bei kitų intelektinės nuosavybės teisių apsauga, išradimais, technikos pažanga ir įmonėmis, ginčus, sus
nesąžininga konkurencija, monopoliniais susitarimais ir pavojumi Kroatijos Respublikos lygioms teisėms bendrojoje rinkoje, tvarko registracijos reik
teismo registrus, ne ginčo tvarka nagrinėja Įmonių įstatyme nurodytas bylas, atlieka užsienio teismų sprendimų ir arbitražo sprendimų komerciniuos
ginčuose pripažinimo procedūras, vykdo tarptautinės teisinės pagalbos ir įrodymų pateikimo komercinėse bylose užduotis bei kitas įstatymu nustat
užduotis.
Galimos kalbos : kroatų (hr)
Trgovački sud u Zagrebu
Amruševa 2/II

Miestas / Savivaldybė : Zagreb
Pašto kodas : 10000
+385 1 489 72 22
+385 1 492 08 71
ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr
http://www.tszg.hr/
Pastabos :

Komerciniai teismai sprendžia juridinių asmenų ginčus ir ginčus tarp juridinių asmenų ir laisvai samdomų darbuotojų, įskaitant individualius prekiau
laisvai samdomų darbuotojų, įskaitant individualius prekiautojus, tarpusavio ginčus, jeigu jie susiję su jų verslo veikla, įmonės steigimo, veiklos arba

uždarymo metu kylančius ginčus, ginčus dėl partnerystės taisyklių ir teisių įmonėje, partnerių įmonėje tarpusavio ginčus ir ginčus tarp partnerių ir įm
ginčus dėl įmonės valdymo ir vadovavimo jai ir dėl partnerių teisių ir pareigų, atsižvelgiant į jų padėtį įmonėje, ginčus, kuriuose dalyvauja likviduojam

(nepriklausomai nuo kitos šalies tapatybės), visus su likvidacija susijusius ginčus, su laivais ir laivyba jūrose ir vidaus vandenyse susijusius ginčus,
pagal laivybos teisę (laivybos ginčus), su orlaiviais susijusius ginčus ir ginčus pagal aviacijos teisę, ginčus, susijusius su pramoninės nuosavybės a

naudojimu, autorių teisių ir gretutinių teisių bei kitų intelektinės nuosavybės teisių apsauga, išradimais, technikos pažanga ir įmonėmis, ginčus, sus
nesąžininga konkurencija, monopoliniais susitarimais ir pavojumi Kroatijos Respublikos lygioms teisėms bendrojoje rinkoje, tvarko registracijos reik

teismo registrus, ne ginčo tvarka nagrinėja Įmonių įstatyme nurodytas bylas, atlieka užsienio teismų sprendimų ir arbitražo sprendimų komerciniuos
ginčuose pripažinimo procedūras, vykdo tarptautinės teisinės pagalbos ir įrodymų pateikimo komercinėse bylose užduotis bei kitas įstatymu nustat
užduotis.
Galimos kalbos : kroatų (hr)

