Horvātija

Instanţe specializate - Croaţia
Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Instanțele specializate sunt instanțele comerciale și instanțele administrative, în calitate de instanțe de prim grad de jurisdicție, iar
Înalta Curte de Delicte a Republicii Croația, Înalta Curte Comercială a Republicii Croația, precum și Curtea Administrativă
Supremă a Republicii Croația se pronunță asupra instanțelor de al doilea grad de jurisdicție.
În ceea ce privește domeniul administrării justiției:
Instanțe comerciale
Nouă instanțe comerciale (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Bjelovar, Varaždin, Zadar, Pazin, Dubrovnik) au fost înființate în Republica
Croația:
care:
1. să decidă în materie de contencios și necontencios în cazul în care acest lucru este impus de o lege specială;
2. Să lege și să poarte registre ale instanțelor;
3. deciziile se iau cu privire la propunerile referitoare la înființarea, funcționarea și încetarea activității societății;
4. acestea decid cu privire la propunerile de a deschide procedura de insolvență și de a desfășura procedurile de preinsolvență și de insolvență;
5. acestea decid cu privire la înregistrările din registrul navelor și al iahturilor în ceea ce privește chestiunile aflate sub jurisdicția
instanței comerciale, limitând răspunderea companiei maritime și limitând răspunderea companiei maritime, prin plângeri
împotriva bazei distribuite finale pentru dizolvarea unui refugiu comun, dacă legea pentru un anumit tip de lege nu prevede
altfel;
6. să desfășoare o procedură de recunoaștere a hotărârilor străine, precum și a sentințelor arbitrale în litigiile comerciale;
7. să facă dovada procedurilor în alt mod;
8. stabilirea măsurilor de asigurare în cadrul procedurilor și a procedurilor pentru care acestea sunt, în mod normal, competente;
9. oferă asistență juridică internațională pentru obținerea de probe în materie comercială;
10. acestea îndeplinesc și alte sarcini specificate de lege.
Instanțele comerciale din Republica Croația
Instanțele administrative
În Republica Croația au fost identificate patru instanțe administrative, și anume la Zagreb, Split, Rijeka și Osijek, care:
1. decide cu privire la acțiunile împotriva deciziilor individuale ale autorităților de drept public;
2. să decidă cu privire la acțiunile împotriva acțiunilor organismelor de drept public;
3. pronunțarea cu privire la acțiunile în constatarea abținerii de a lua decizii individuale sau a unor acțiuni ale unui organism de
drept public în termenul prevăzut de lege;
4. decide cu privire la acțiunile formulate împotriva contractelor administrative și executarea contractelor administrative;
5. acestea decid în altă lege cazurile menționate mai sus.
Instanțele administrative din Republica Croația
Înalta Curte a Republicii Federale a Republicii Croația

1. decide cu privire la căile de atac ordinare împotriva deciziilor pronunțate de instanțele municipale în cazurile de încălcare a
dreptului penal și deciziile organismelor de drept public care își desfășoară activitatea în cadrul procedurilor de constatare a
neîndeplinirii obligațiilor în primă instanță, în cazul în care acest lucru este impus de o lege specială;
2. să soluționeze conflictele de competență între instanțele municipale în cauzele privind încălcarea dreptului comunitar;
3. decide cu privire la căile de atac legale excepționale împotriva deciziilor finale de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, atunci
când acest lucru este impus de o lege specială;
4. să decidă cu privire la căile de atac în cazurile de cooperare judiciară internațională cu statele membre ale UE aflate sub
jurisdicție;
5. supravegherea desfășurării în bune condiții a activității judecătorilor care desfășoară activități legate de cazurile de încălcare
a dreptului comunitar;
6. îndeplinește alte sarcini specificate de lege.
Înalta Curte a Republicii Federale a Republicii Croația,
Ulica Šenoe 30 Zagreb,
10 000 Zagreb
Tel: + 385 1 480 75 10 fax:
+ 385 1 461 12 91
e-mail: Predsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/
Înalta Curte comercială a Croației
1. judecarea căilor de atac introduse de instanțele comerciale în primă instanță,
2. stabilirea competenței teritoriale a instanțelor comerciale și stabilirea delegării de competență între instanțele comerciale;
3. îndeplinește alte sarcini specificate de lege.
Înalta Curte Comercială a Republicii Croația
, 11 Zagreb,
10 000 Zagreb
Tel: + 385 1 489 68 88 fax:
+ 385 1 487 23 29
http://www.vtsrh.hr/
High Administrative Court of the Republic of Croatia
1. judecarea căilor de atac împotriva hotărârilor instanțelor de contencios administrativ și a ordonanțelor împotriva cărora se
exercită o cale de atac;
2. decide legalitatea actelor cu caracter general;
3. decide cu privire la conflictul de competențe dintre instanțele administrative;
4. să decidă în alte cauze.
Curtea Administrativă Specială a Angliei din Republica Croația
16 Zagreb
Tel: + 385 1 480 78 00 fax:
+ 385 1 480 79 28
http://www.upravnisudrh.hr/
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