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Irlanda
Această secțiune vă prezintă informații cu privire la registrul de insolvență din Irlanda.
Ce informații oferă registrul de insolvență irlandez?
Irlanda nu deține un registru separat de insolvență a întreprinderilor. Pentru informații cu privire la insolvența întreprinderilor pot fi consultate rapoartele
Oficiului Registrului Comerțului din Irlanda.
Registrul de falimente personale este un registru pe suport de hârtie păstrat în Biroul judecătorului sindic de la Curtea Superioară. Acesta conține detalii cu
privire la falimentele declarate de Curtea Superioară a Irlandei.
Registrul de insolvențe personale este, de asemenea, un registru pe suport de hârtie. Acesta este reglementat prin instrumentul statutar S.I. nr. 334 din
2002 – Regulamentele Comunităților Europene (Insolvența personală) din 2002, și conține detalii cu privire la insolvențele personale declarate de instanțele
din celelalte state membre ale Uniunii Europene (în conformitate cu notificarea comunicată reprezentantului oficial pentru probleme de faliment).
Este gratuit accesul la registrul de insolvență irlandez?
Nu. Se percepe o taxă la fiecare sesiune de căutare. În secțiunea Reguli și taxe a site-ului internet al Serviciului instanțelor sunt disponibile detalii privind
taxele. Taxa se aplică și în cazul în care nu se obține niciun rezultat în urma căutării – adică în cazul în care nu există date de intrare care să corespundă
criteriilor de căutare din registre.
Cum puteți căuta în registrul de insolvență irlandez
Se pot efectua căutări în Registrul de falimente personale doar prin prezentarea în persoană la Examiners Office, 2nd Floor Phoenix House, Phoenix Street
North, Smithfield, Dublin 7.
Istoricul registrului de insolvență irlandez
Registrul de falimente personale conține informații începând cu anul 1922.
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