Horvaatia

Specialdomstole - Kroatien
See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

De specialiserede retter er handelsretter og forvaltningsdomstole i første instans, og Republikken Kroatiens øverste
forvaltningsdomstol, Republikken Kroatiens højesteret og Republikken Kroatiens øverste forvaltningsdomstol træffer afgørelse om
retten i anden instans.
For så vidt angår retsplejen:
Handelsretter
Ni handelsretter (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Bjelovr, Varaždin, Zadar, Pazin, Dubrovnik) blev etableret i Kroatien:
som:
1. træffe afgørelse i kontradiktoriske og ikkekontradiktoriske sager, hvor dette er påkrævet i henhold til en særlig lov
2. Lovbefalede retsregistre
3. de træffer afgørelse om forslag vedrørende virksomhedens oprettelse, drift og ophør
4. de skal træffe afgørelse om forslag til indledning af insolvensbehandling og om "rekonstruktionsbehandling og
insolvensbehandling"
5. de træffer afgørelse om registrering af skibe og lystbåde i de spørgsmål, der er omfattet af Handelsrettens jurisdiktion, om
begrænsning af rederiets ansvar og om begrænsning af rederiets ansvar, om klager over det endelige udloddede grundlag
for afviklingen af et fælles paradis, hvis loven om en bestemt retstype ikke bestemmer andet
6. en procedure for anerkendelse af udenlandske retsafgørelser samt voldgiftskendelser i handelstvister
7. de skal føre bevis for de pågældende procedurer.
8. fastlægge forsikringsforanstaltningerne og de procedurer, de normalt er kompetente for
9. de yder international retshjælp med henblik på bevisoptagelse i handelssager
10. de udfører også andre opgaver, der er fastsat ved lov.
Handelsretterne i Republikken Kroatien
Forvaltningsdomstole
Der blev konstateret fire forvaltningsdomstole i Republikken Kroatien, nemlig i Zagreb, Split, Rijeka og Osijek, som:
1. træffe foranstaltninger til prøvelse af offentligretlige myndigheders individuelle afgørelser
2. at træffe afgørelse om søgsmål til prøvelse af offentligretlige organers virksomhed
3. træffe afgørelse i sager om, hvorvidt et offentligretligt organ ikke træffer individuelle afgørelser eller handler inden for den
frist, der er fastsat ved lov
4. at træffe afgørelse om søgsmål til prøvelse af administrative kontrakter og gennemførelse af administrative kontrakter
5. de træffer i anden ret afgørelse om ovennævnte tilfælde.
Forvaltningsdomstole i Republikken Kroatien
Republikken Kroatiens høje grad af forseelser

1. træffer afgørelse om almindelige retsmidler mod afgørelser truffet af kommunale domstole i sager om mindre forseelser og
afgørelser truffet af offentligretlige organer, der indleder overtrædelsesprocedurer, hvor dette er påkrævet i henhold til en
særlig lov,
2. at løse kompetencekonflikter mellem byretter i overtrædelsessager
3. træffer afgørelse om ekstraordinære retsmidler over for endelige afgørelser om overtrædelse, hvis dette kræves i henhold til
en særlig lov,
4. træffe afgørelse om klager i sager om internationalt retligt samarbejde med de EU-medlemsstater, der er kompetente,
5. føre tilsyn med, at det arbejde, der udføres af dommere, der arbejder i overtrædelsessager, foregår på en ordnet måde
6. udføre andre opgaver, der er fastsat ved lov.
Republikken Kroatiens ret for så vidt angår mindre forseelser,
Ulica Šene 30 Zagreb,
10 000 Zagreb
Tlf: Tlf. + 385 1 480 75 10
+ 385 1 461 12 91
e-mail: Predsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/
High Commercial Court of Croatia
1. afgørelser om appel iværksat af handelsretter i første instans
2. det afgøres, om de kommercielle domstole har stedlig kompetence, og der skal træffes afgørelse om overdragelse af
kompetence mellem de handelsretter
3. udføre andre opgaver, der er fastsat ved lov.
Republikken Kroatiens højesteret, 11
Zagreb,
10 000 Zagreb
Tlf: Tlf. + 385 1 489 68 88
+ 385 1 487 23 29
http://www.vtsrh.hr/
Republikken Kroatiens højesteret
1. træffe afgørelse om appel af afgørelser truffet af administrative domstole og afgørelser, der er genstand for appel
2. træffer afgørelse om lovligheden af de generelle retsakter
3. træffer afgørelse om kompetencestriden mellem forvaltningsdomstolene,
4. træffe afgørelse i andre retssager.
Republikken Kroatiens Særlige Administrative Court 16
Zagreb
Tlf: Tlf. + 385 1 480 78 00
+ 385 1 480 79 28
http://www.upravnisudrh.hr/
Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den
maskinoversatte tekst.
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