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Specializētās tiesas - Horvātija
Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Specializētās tiesas ir komerctiesas un administratīvās tiesas kā pirmās instances tiesa un Augstā tiesa Horvātijas Republikā,
Horvātijas Republikas Augstākā komerctiesa un Horvātijas Republikas Augstākā administratīvā tiesa lemj par otrās instances
tiesām.
Attiecībā uz tiesvedības jomu:
Komerctiesas
Horvātijas Republikā tika reģistrētas deviņas komerctiesas (Zagreba, Splita, Rijekas, Osidjek, Bjelovar, Varažddin, Zadar, Patal,
Dubrovnika):
kas:
1. izlemt strīdīgus un strīdīgus jautājumus, ja to prasa īpašs tiesību akts,
2. Rīkoties un vadīt tiesu reģistrus;
3. lemj par priekšlikumiem attiecībā uz sabiedrības izveidi, darbību un izbeigšanu,
4. tās lemj par priekšlikumiem sākt maksātnespējas procedūru un veic pirmsmaksātnespējas un maksātnespējas procedūras;
5. tās lemj par ierakstiem kuģu un jahtu reģistrā jautājumos, kas atrodas Komerctiesas jurisdikcijā, ierobežojot kuģošanas
sabiedrības atbildību un ierobežojot kuģošanas sabiedrības atbildību, iesniedzot sūdzības par kopīgā patvēruma meklētāja
likvidācijas galīgo dalīto pamatu, ja likumā par konkrētu tiesību veidu nav noteikts citādi;
6. vadīt ārvalstu spriedumu atzīšanas procedūru, kā arī šķīrējtiesas nolēmumus komercstrīdos,
7. tās sniedz pierādījumu par citādi veicamajām procedūrām;
8. noteikt apdrošināšanas pasākumus tiesvedībā un procedūras, kas tiem parasti ir piekritīgi,
9. tās sniedz starptautisku juridisku palīdzību pierādījumu iegūšanai komerciālos jautājumos,
10. tās veic arī citus likumā noteiktos uzdevumus.
Komerctiesas Horvātijas Republikā
Administratīvās tiesas
Horvātijas Republikā, proti, Zagrebā, Splitā, Rijekas un Osijek, tika noteiktas četras administratīvās tiesas, kas:
1. lemt par rīcību attiecībā uz atsevišķiem publisko tiesību iestāžu lēmumiem,
2. lemt par darbībām, kas vērstas uz publisko tiesību subjektu darbībām,
3. lemj par darbībām, kas paredzētas, lai tiesību aktos noteiktajā termiņā neveiktu individuālus lēmumus vai pasākumus, kurus
reglamentē publisko tiesību subjekti,
4. lemj par prasībām, kas celtas pret administratīvajiem līgumiem, un par administratīvo līgumu izpildi,
5. tās citos tiesību aktos pieņem lēmumus par iepriekš minētajiem gadījumiem.
Administratīvās tiesas Horvātijas Republikā
Augsta līmeņa pārkāpumi — Horvātijas Republikas tiesa

1. lemj par parastiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem pret pašvaldības tiesu lēmumiem pārkāpumu lietās un par publisko
tiesību subjektu lēmumiem, kas darbojas pirmās instances pārkāpumu procedūrās, ja to prasa īpašs tiesību akts,
2. risināt jurisdikcijas konfliktus starp municipālajām tiesām pārkāpumu lietās,
3. lemj par ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļiem pret galīgo lēmumu par pārkāpumu, ja to prasa īpašs tiesību akts,
4. lemt par apelācijām saistībā ar tiesu iestāžu starptautisko sadarbību ar ES dalībvalstīm,
5. uzraudzīt to tiesnešu darba pareizu norisi, kuri strādā pie pārkāpumu lietām,
6. veikt citus likumā noteiktos uzdevumus.
Augsta līmeņa pārkāpumi, Horvātija,
Ulica Šenoe 30 Zagreb,
10 000 Zagreb
Tālr.: + 385 1 480 75 10, fakss
+ 385 1 461 12 91
e-pasts: Predsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/
Horvātijas Augstākā komerctiesa
1. noteikumi par sūdzībām, ko pirmās instances tiesās ierosinājušas komerctiesas,
2. nokārtotu komerctiesu teritoriālo jurisdikciju un lemtu par jurisdikcijas deleģēšanu starp komerctiesām,
3. veikt citus likumā noteiktos uzdevumus.
High Commercial Court of the Republic of Horvātijas
, 11 Zagreb,
10 000 Zagreb
Tālr.: + 385 1 489 68 88, fakss
+ 385 1 487 23 29
http://www.vtsrh.hr/
Horvātijas Republikas augstā administratīvā tiesa
1. lemt par apelācijas sūdzībām attiecībā uz administratīvo tiesu spriedumiem un rīkojumiem, kuru pārsūdzēšana tiek lūgta,
2. lemj par vispārējo tiesību aktu likumību;
3. lemj par kompetenču konfliktu starp administratīvajām tiesām;
4. pieņemt lēmumus citos tiesību aktu gadījumos.
Anglijas Īpašās administratīvās tiesas (Horvātija
16) Zagrebā
Tālr.: + 385 1 480 78 00, fakss
+ 385 1 480 79 28
http://www.upravnisudrh.hr/
Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.
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