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Ţara: Croaţia
Instrument: Recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială - Regulamentul Bruxelles I
Tipul de competență: Curți de apel

Instanțele teritoriale (županijski sudovi) decid în cazul recursurilor formulate împotriva hotărârilor pronunțate de instanțele municipal
ce Tribunalul Comercial al Republicii Croația (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) decide în cazul recursurilor formulate

hotărârilor pronunțate de tribunalele comerciale. Recursurile împotriva unei hotărâri pot fi introduse la tribunalul de primă instan
pronunțat-o (instanța municipală sau tribunalul comercial, așa cum se descrie mai jos).
Pe baza informațiilor pe care le-ați furnizat, au fost găsite mai multe instanțe/ autorități competente pentru acest instrument juridic. Iată lista lor:
Općinski građanski sud u Zagrebu
Ulica grada Vukovara 84
Localitate : Zagreb
Cod poștal : 10000
+385 1 612 66 01
+385 1 612 66 02
OGSZG-Ured-predsjednika@oszg.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ogszg/
Limbi acceptate : croată (hr)
Općinski sud u Bjelovaru
Josipa Jelačića 3
Localitate : Bjelovar
Cod poștal : 43000
+385 43 274-126
+385 43 274-151
ured.predsjednika@osbj.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osbj/
Observații :

Instanțele municipale decid în materie penală și civilă (în limita competenței care le este conferită prin lege) și instrumentează cazurile privind exec
silită, succesiunea, întreținerea, existența sau inexistența unei căsătorii, desfacerea unei căsătorii și divorțul, stabilirea sau contestarea paternității

maternității, procedurile de stabilire a drepturilor de servitute, litigiile privind încălcarea proprietății, cazurile legate de cartea funciară și chirii, proble
de leasing și locuințe, corectarea informațiilor publicate și solicitarea de compensații pentru problemele cauzate de publicarea acestora, protecția îm

acțiunilor ilegale, conflicte de muncă, recunoașterea și executarea hotărârilor pronunțate de instanțe străine, îndeplinirea sarcinilor legate de asiste
juridică internațională în procedurile care intră în competența lor, cooperarea judiciară internațională cu statele membre UE în probleme care intră î

competența lor și asigurarea asistenței juridice.
Limbi acceptate : croată (hr)
Općinski sud u Crikvenici
Kralja Tomislava 85a
Localitate : Crikvenica
Cod poștal : 51260
+385 51 554-178
+385 51 554-018
Opcinskisud.Crikvenica@oscr.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/
Observații :
Instanțele municipale decid în materie penală și civilă (în limita competenței care le este conferită prin lege) și instrumentează cazurile privind exec
silită, succesiunea, întreținerea, existența sau inexistența unei căsătorii, desfacerea unei căsătorii și divorțul, stabilirea sau contestarea paternității
maternității, procedurile de stabilire a drepturilor de servitute, litigiile privind încălcarea proprietății, cazurile legate de cartea funciară și chirii, proble
de leasing și locuințe, corectarea informațiilor publicate și solicitarea de compensații pentru problemele cauzate de publicarea acestora, protecția îm
acțiunilor ilegale, conflicte de muncă, recunoașterea și executarea hotărârilor pronunțate de instanțe străine, îndeplinirea sarcinilor legate de asiste
juridică internațională în procedurile care intră în competența lor, cooperarea judiciară internațională cu statele membre UE în probleme care intră î
competența lor și asigurarea asistenței juridice.
Limbi acceptate : croată (hr)
Općinski sud u Dubrovniku
Dr. Ante Starčevića 23
Localitate : Dubrovnik
Cod poștal : 20000
+385 20 448-106
+385 20 357-667
ured.predsjednika@osdu.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osdu/

Observații :

Instanțele municipale decid în materie penală și civilă (în limita competenței care le este conferită prin lege) și instrumentează cazurile privind exec
silită, succesiunea, întreținerea, existența sau inexistența unei căsătorii, desfacerea unei căsătorii și divorțul, stabilirea sau contestarea paternității

maternității, procedurile de stabilire a drepturilor de servitute, litigiile privind încălcarea proprietății, cazurile legate de cartea funciară și chirii, proble
de leasing și locuințe, corectarea informațiilor publicate și solicitarea de compensații pentru problemele cauzate de publicarea acestora, protecția îm

acțiunilor ilegale, conflicte de muncă, recunoașterea și executarea hotărârilor pronunțate de instanțe străine, îndeplinirea sarcinilor legate de asiste
juridică internațională în procedurile care intră în competența lor, cooperarea judiciară internațională cu statele membre UE în probleme care intră î
competența lor și asigurarea asistenței juridice.
Limbi acceptate : croată (hr)
Općinski sud u Gospiću
Trg Alojzije Stepinca 3
Localitate : Gospić
Cod poștal : 53000
+385 53 558-882
+385 53 572-424
opcinski.sud@osgs.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSGS/

Observații :
Instanțele municipale decid în materie penală și civilă (în limita competenței care le este conferită prin lege) și instrumentează cazurile privind exec

silită, succesiunea, întreținerea, existența sau inexistența unei căsătorii, desfacerea unei căsătorii și divorțul, stabilirea sau contestarea paternității
maternității, procedurile de stabilire a drepturilor de servitute, litigiile privind încălcarea proprietății, cazurile legate de cartea funciară și chirii, proble

de leasing și locuințe, corectarea informațiilor publicate și solicitarea de compensații pentru problemele cauzate de publicarea acestora, protecția îm
acțiunilor ilegale, conflicte de muncă, recunoașterea și executarea hotărârilor pronunțate de instanțe străine, îndeplinirea sarcinilor legate de asiste

juridică internațională în procedurile care intră în competența lor, cooperarea judiciară internațională cu statele membre UE în probleme care intră î
competența lor și asigurarea asistenței juridice.

Limbi acceptate : croată (hr)
Općinski sud u Karlovcu
Trg hrvatskih branitelja 1
Localitate : Karlovac
Cod poștal : 47000
+385 47 606-236
+385 47 415-310
ured.predsjednika@oska.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/oska/
Observații :
Instanțele municipale decid în materie penală și civilă (în limita competenței care le este conferită prin lege) și instrumentează cazurile privind exec
silită, succesiunea, întreținerea, existența sau inexistența unei căsătorii, desfacerea unei căsătorii și divorțul, stabilirea sau contestarea paternității
maternității, procedurile de stabilire a drepturilor de servitute, litigiile privind încălcarea proprietății, cazurile legate de cartea funciară și chirii, proble
de leasing și locuințe, corectarea informațiilor publicate și solicitarea de compensații pentru problemele cauzate de publicarea acestora, protecția îm
acțiunilor ilegale, conflicte de muncă, recunoașterea și executarea hotărârilor pronunțate de instanțe străine, îndeplinirea sarcinilor legate de asiste
juridică internațională în procedurile care intră în competența lor, cooperarea judiciară internațională cu statele membre UE în probleme care intră î
competența lor și asigurarea asistenței juridice.
Limbi acceptate : croată (hr)
Općinski sud u Koprivnici
Hrvatske državnosti 5
Localitate : Koprivnica
Cod poștal : 48000
+385 48 240-360
+385 48 622-006
ured.predsjednika@oskc.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/oskp/
Observații :

Instanțele municipale decid în materie penală și civilă (în limita competenței care le este conferită prin lege) și instrumentează cazurile privind exec
silită, succesiunea, întreținerea, existența sau inexistența unei căsătorii, desfacerea unei căsătorii și divorțul, stabilirea sau contestarea paternității

maternității, procedurile de stabilire a drepturilor de servitute, litigiile privind încălcarea proprietății, cazurile legate de cartea funciară și chirii, proble
de leasing și locuințe, corectarea informațiilor publicate și solicitarea de compensații pentru problemele cauzate de publicarea acestora, protecția îm

acțiunilor ilegale, conflicte de muncă, recunoașterea și executarea hotărârilor pronunțate de instanțe străine, îndeplinirea sarcinilor legate de asiste
juridică internațională în procedurile care intră în competența lor, cooperarea judiciară internațională cu statele membre UE în probleme care intră î
competența lor și asigurarea asistenței juridice.
Limbi acceptate : croată (hr)
Općinski sud u Kutini
Hrvatskih branitelja 1
Localitate : Kutina
Cod poștal : 44320
+385 44 691-200
+385 44 680-996
ured.predsjednika@osku.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSKT/

Observații :

Instanțele municipale decid în materie penală și civilă (în limita competenței care le este conferită prin lege) și instrumentează cazurile privind exec
silită, succesiunea, întreținerea, existența sau inexistența unei căsătorii, desfacerea unei căsătorii și divorțul, stabilirea sau contestarea paternității

maternității, procedurile de stabilire a drepturilor de servitute, litigiile privind încălcarea proprietății, cazurile legate de cartea funciară și chirii, proble
de leasing și locuințe, corectarea informațiilor publicate și solicitarea de compensații pentru problemele cauzate de publicarea acestora, protecția îm

acțiunilor ilegale, conflicte de muncă, recunoașterea și executarea hotărârilor pronunțate de instanțe străine, îndeplinirea sarcinilor legate de asiste
juridică internațională în procedurile care intră în competența lor, cooperarea judiciară internațională cu statele membre UE în probleme care intră î
competența lor și asigurarea asistenței juridice.
Limbi acceptate : croată (hr)
Općinski sud u Makarskoj
Kralja Petra Krešimira IV br. 2
Localitate : Makarska
Cod poștal : 21300
+385 21 695-340
+385 21 695-358
ured.predsjednika@osma.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osmk/

Observații :
Instanțele municipale decid în materie penală și civilă (în limita competenței care le este conferită prin lege) și instrumentează cazurile privind exec

silită, succesiunea, întreținerea, existența sau inexistența unei căsătorii, desfacerea unei căsătorii și divorțul, stabilirea sau contestarea paternității
maternității, procedurile de stabilire a drepturilor de servitute, litigiile privind încălcarea proprietății, cazurile legate de cartea funciară și chirii, proble

de leasing și locuințe, corectarea informațiilor publicate și solicitarea de compensații pentru problemele cauzate de publicarea acestora, protecția îm
acțiunilor ilegale, conflicte de muncă, recunoașterea și executarea hotărârilor pronunțate de instanțe străine, îndeplinirea sarcinilor legate de asiste

juridică internațională în procedurile care intră în competența lor, cooperarea judiciară internațională cu statele membre UE în probleme care intră î
competența lor și asigurarea asistenței juridice.

Limbi acceptate : croată (hr)
Općinski sud u Metkoviću
Andrije Hebranga 9
Localitate : Metković
Cod poștal : 20350
+385 20 642-657
+385 20 642 663
ured.predsjednika@osme.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osmet/
Observații :
Instanțele municipale decid în materie penală și civilă (în limita competenței care le este conferită prin lege) și instrumentează cazurile privind exec
silită, succesiunea, întreținerea, existența sau inexistența unei căsătorii, desfacerea unei căsătorii și divorțul, stabilirea sau contestarea paternității
maternității, procedurile de stabilire a drepturilor de servitute, litigiile privind încălcarea proprietății, cazurile legate de cartea funciară și chirii, proble
de leasing și locuințe, corectarea informațiilor publicate și solicitarea de compensații pentru problemele cauzate de publicarea acestora, protecția îm
acțiunilor ilegale, conflicte de muncă, recunoașterea și executarea hotărârilor pronunțate de instanțe străine, îndeplinirea sarcinilor legate de asiste
juridică internațională în procedurile care intră în competența lor, cooperarea judiciară internațională cu statele membre UE în probleme care intră î
competența lor și asigurarea asistenței juridice.
Limbi acceptate : croată (hr)
Općinski sud u Novom Zagrebu
Turinina 3
Localitate : Zagreb
Cod poștal : 10010
+385 1 2356 860
+385 1 2356 882
ured.predsjednika@osnzg.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSNZG/
Observații :

Instanțele municipale decid în materie penală și civilă (în limita competenței care le este conferită prin lege) și instrumentează cazurile privind exec
silită, succesiunea, întreținerea, existența sau inexistența unei căsătorii, desfacerea unei căsătorii și divorțul, stabilirea sau contestarea paternității

maternității, procedurile de stabilire a drepturilor de servitute, litigiile privind încălcarea proprietății, cazurile legate de cartea funciară și chirii, proble
de leasing și locuințe, corectarea informațiilor publicate și solicitarea de compensații pentru problemele cauzate de publicarea acestora, protecția îm

acțiunilor ilegale, conflicte de muncă, recunoașterea și executarea hotărârilor pronunțate de instanțe străine, îndeplinirea sarcinilor legate de asiste
juridică internațională în procedurile care intră în competența lor, cooperarea judiciară internațională cu statele membre UE în probleme care intră î
competența lor și asigurarea asistenței juridice.
Limbi acceptate : croată (hr)
Općinski sud u Osijeku
Europska avenija 7
Localitate : Osijek
Cod poștal : 31000
+385 31 228-411
+385 31 202-419
ured.predsjednika@osos.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osos/

Observații :

Instanțele municipale decid în materie penală și civilă (în limita competenței care le este conferită prin lege) și instrumentează cazurile privind exec
silită, succesiunea, întreținerea, existența sau inexistența unei căsătorii, desfacerea unei căsătorii și divorțul, stabilirea sau contestarea paternității

maternității, procedurile de stabilire a drepturilor de servitute, litigiile privind încălcarea proprietății, cazurile legate de cartea funciară și chirii, proble
de leasing și locuințe, corectarea informațiilor publicate și solicitarea de compensații pentru problemele cauzate de publicarea acestora, protecția îm

acțiunilor ilegale, conflicte de muncă, recunoașterea și executarea hotărârilor pronunțate de instanțe străine, îndeplinirea sarcinilor legate de asiste
juridică internațională în procedurile care intră în competența lor, cooperarea judiciară internațională cu statele membre UE în probleme care intră î
competența lor și asigurarea asistenței juridice.
Limbi acceptate : croată (hr)
Općinski sud u Pazinu
Franjevačke stube 2
Localitate : Pazin
Cod poștal : 52000
+385 52 619-100
+385 52 619-107
ured.predsjednika@ospa.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSPZ/

Observații :
Instanțele municipale decid în materie penală și civilă (în limita competenței care le este conferită prin lege) și instrumentează cazurile privind exec

silită, succesiunea, întreținerea, existența sau inexistența unei căsătorii, desfacerea unei căsătorii și divorțul, stabilirea sau contestarea paternității
maternității, procedurile de stabilire a drepturilor de servitute, litigiile privind încălcarea proprietății, cazurile legate de cartea funciară și chirii, proble

de leasing și locuințe, corectarea informațiilor publicate și solicitarea de compensații pentru problemele cauzate de publicarea acestora, protecția îm
acțiunilor ilegale, conflicte de muncă, recunoașterea și executarea hotărârilor pronunțate de instanțe străine, îndeplinirea sarcinilor legate de asiste

juridică internațională în procedurile care intră în competența lor, cooperarea judiciară internațională cu statele membre UE în probleme care intră î
competența lor și asigurarea asistenței juridice.

Limbi acceptate : croată (hr)
Općinski sud u Požegi
Svetog Florijana 2
Localitate : Požega
Cod poștal : 34000
+385 34 290-500
+385 34 290-516
ured.predsjednika@ospz.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ospoz/
Observații :
Instanțele municipale decid în materie penală și civilă (în limita competenței care le este conferită prin lege) și instrumentează cazurile privind exec
silită, succesiunea, întreținerea, existența sau inexistența unei căsătorii, desfacerea unei căsătorii și divorțul, stabilirea sau contestarea paternității
maternității, procedurile de stabilire a drepturilor de servitute, litigiile privind încălcarea proprietății, cazurile legate de cartea funciară și chirii, proble
de leasing și locuințe, corectarea informațiilor publicate și solicitarea de compensații pentru problemele cauzate de publicarea acestora, protecția îm
acțiunilor ilegale, conflicte de muncă, recunoașterea și executarea hotărârilor pronunțate de instanțe străine, îndeplinirea sarcinilor legate de asiste
juridică internațională în procedurile care intră în competența lor, cooperarea judiciară internațională cu statele membre UE în probleme care intră î
competența lor și asigurarea asistenței juridice.
Limbi acceptate : croată (hr)
Općinski sud u Puli-Pola
Kranjčevićeva 8
Localitate : Pula-Pola
Cod poștal : 52100
+385 52 377-606
+385 52 210-237
predsjednistvo@ospu.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ospu/
Observații :

Instanțele municipale decid în materie penală și civilă (în limita competenței care le este conferită prin lege) și instrumentează cazurile privind exec
silită, succesiunea, întreținerea, existența sau inexistența unei căsătorii, desfacerea unei căsătorii și divorțul, stabilirea sau contestarea paternității

maternității, procedurile de stabilire a drepturilor de servitute, litigiile privind încălcarea proprietății, cazurile legate de cartea funciară și chirii, proble
de leasing și locuințe, corectarea informațiilor publicate și solicitarea de compensații pentru problemele cauzate de publicarea acestora, protecția îm

acțiunilor ilegale, conflicte de muncă, recunoașterea și executarea hotărârilor pronunțate de instanțe străine, îndeplinirea sarcinilor legate de asiste
juridică internațională în procedurile care intră în competența lor, cooperarea judiciară internațională cu statele membre UE în probleme care intră î
competența lor și asigurarea asistenței juridice.
Limbi acceptate : croată (hr)
Općinski sud u Rijeci
Žrtava fašizma 7
Localitate : Rijeka
Cod poștal : 51000
+385 51 355-617
+385 51 213-110
ured.predsjednika@osri.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osri/

Observații :

Instanțele municipale decid în materie penală și civilă (în limita competenței care le este conferită prin lege) și instrumentează cazurile privind exec
silită, succesiunea, întreținerea, existența sau inexistența unei căsătorii, desfacerea unei căsătorii și divorțul, stabilirea sau contestarea paternității

maternității, procedurile de stabilire a drepturilor de servitute, litigiile privind încălcarea proprietății, cazurile legate de cartea funciară și chirii, proble
de leasing și locuințe, corectarea informațiilor publicate și solicitarea de compensații pentru problemele cauzate de publicarea acestora, protecția îm

acțiunilor ilegale, conflicte de muncă, recunoașterea și executarea hotărârilor pronunțate de instanțe străine, îndeplinirea sarcinilor legate de asiste
juridică internațională în procedurile care intră în competența lor, cooperarea judiciară internațională cu statele membre UE în probleme care intră î
competența lor și asigurarea asistenței juridice.
Limbi acceptate : croată (hr)
Općinski sud u Sesvetama
Industrijska cesta 15
Localitate : Sesvete
Cod poștal : 10360
+385 1 2040 244
+385 1 2006 977
ured.predsjednika@ossv.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OGSZGSSSE/

Observații :
Instanțele municipale decid în materie penală și civilă (în limita competenței care le este conferită prin lege) și instrumentează cazurile privind exec

silită, succesiunea, întreținerea, existența sau inexistența unei căsătorii, desfacerea unei căsătorii și divorțul, stabilirea sau contestarea paternității
maternității, procedurile de stabilire a drepturilor de servitute, litigiile privind încălcarea proprietății, cazurile legate de cartea funciară și chirii, proble

de leasing și locuințe, corectarea informațiilor publicate și solicitarea de compensații pentru problemele cauzate de publicarea acestora, protecția îm
acțiunilor ilegale, conflicte de muncă, recunoașterea și executarea hotărârilor pronunțate de instanțe străine, îndeplinirea sarcinilor legate de asiste

juridică internațională în procedurile care intră în competența lor, cooperarea judiciară internațională cu statele membre UE în probleme care intră î
competența lor și asigurarea asistenței juridice.

Limbi acceptate : croată (hr)
Općinski sud u Sisku
Trg Ljudevita Posavskog 5 p.p.936
Localitate : Sisak
Cod poștal : 44000
+385 44 525-700
+385 44 522-923
ured.predsjednika@ossk.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ossi/
Observații :
Instanțele municipale decid în materie penală și civilă (în limita competenței care le este conferită prin lege) și instrumentează cazurile privind exec
silită, succesiunea, întreținerea, existența sau inexistența unei căsătorii, desfacerea unei căsătorii și divorțul, stabilirea sau contestarea paternității
maternității, procedurile de stabilire a drepturilor de servitute, litigiile privind încălcarea proprietății, cazurile legate de cartea funciară și chirii, proble
de leasing și locuințe, corectarea informațiilor publicate și solicitarea de compensații pentru problemele cauzate de publicarea acestora, protecția îm
acțiunilor ilegale, conflicte de muncă, recunoașterea și executarea hotărârilor pronunțate de instanțe străine, îndeplinirea sarcinilor legate de asiste
juridică internațională în procedurile care intră în competența lor, cooperarea judiciară internațională cu statele membre UE în probleme care intră î
competența lor și asigurarea asistenței juridice.
Limbi acceptate : croată (hr)
Općinski sud u Slavonskom Brodu
Trg pobjede 13
Localitate : Slavonski Brod
Cod poștal : 35000
+385 35 217-400
+385 35 410-296
ured.predsjednika@ossb.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSSB/
Observații :

Instanțele municipale decid în materie penală și civilă (în limita competenței care le este conferită prin lege) și instrumentează cazurile privind exec
silită, succesiunea, întreținerea, existența sau inexistența unei căsătorii, desfacerea unei căsătorii și divorțul, stabilirea sau contestarea paternității

maternității, procedurile de stabilire a drepturilor de servitute, litigiile privind încălcarea proprietății, cazurile legate de cartea funciară și chirii, proble
de leasing și locuințe, corectarea informațiilor publicate și solicitarea de compensații pentru problemele cauzate de publicarea acestora, protecția îm

acțiunilor ilegale, conflicte de muncă, recunoașterea și executarea hotărârilor pronunțate de instanțe străine, îndeplinirea sarcinilor legate de asiste
juridică internațională în procedurile care intră în competența lor, cooperarea judiciară internațională cu statele membre UE în probleme care intră î
competența lor și asigurarea asistenței juridice.
Limbi acceptate : croată (hr)
Općinski sud u Splitu
Ex vojarna Sv. Križ, Dračevac
Localitate : Split
Cod poștal : 21000
+385 21 755-710
+385 21 755-762
opcinskisud.Split@pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osst/

Observații :

Instanțele municipale decid în materie penală și civilă (în limita competenței care le este conferită prin lege) și instrumentează cazurile privind exec
silită, succesiunea, întreținerea, existența sau inexistența unei căsătorii, desfacerea unei căsătorii și divorțul, stabilirea sau contestarea paternității

maternității, procedurile de stabilire a drepturilor de servitute, litigiile privind încălcarea proprietății, cazurile legate de cartea funciară și chirii, proble
de leasing și locuințe, corectarea informațiilor publicate și solicitarea de compensații pentru problemele cauzate de publicarea acestora, protecția îm

acțiunilor ilegale, conflicte de muncă, recunoașterea și executarea hotărârilor pronunțate de instanțe străine, îndeplinirea sarcinilor legate de asiste
juridică internațională în procedurile care intră în competența lor, cooperarea judiciară internațională cu statele membre UE în probleme care intră î
competența lor și asigurarea asistenței juridice.
Limbi acceptate : croată (hr)
Općinski sud u Varaždinu
Braće Radića 2
Localitate : Varaždin
Cod poștal : 42000
+385 42 401-831
+385 42 312-563
ured.predsjednika@osvz.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osvz/

Observații :
Instanțele municipale decid în materie penală și civilă (în limita competenței care le este conferită prin lege) și instrumentează cazurile privind exec

silită, succesiunea, întreținerea, existența sau inexistența unei căsătorii, desfacerea unei căsătorii și divorțul, stabilirea sau contestarea paternității
maternității, procedurile de stabilire a drepturilor de servitute, litigiile privind încălcarea proprietății, cazurile legate de cartea funciară și chirii, proble

de leasing și locuințe, corectarea informațiilor publicate și solicitarea de compensații pentru problemele cauzate de publicarea acestora, protecția îm
acțiunilor ilegale, conflicte de muncă, recunoașterea și executarea hotărârilor pronunțate de instanțe străine, îndeplinirea sarcinilor legate de asiste

juridică internațională în procedurile care intră în competența lor, cooperarea judiciară internațională cu statele membre UE în probleme care intră î
competența lor și asigurarea asistenței juridice.

Limbi acceptate : croată (hr)
Općinski sud u Velikoj Gorici
Trga Kralja Tomislava 36
Localitate : Velika Gorica
Cod poștal : 10410
+385 1 626 95 00
+385 1 626 00 47
osvg@osvg.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osvg/
Observații :
Instanțele municipale decid în materie penală și civilă (în limita competenței care le este conferită prin lege) și instrumentează cazurile privind exec
silită, succesiunea, întreținerea, existența sau inexistența unei căsătorii, desfacerea unei căsătorii și divorțul, stabilirea sau contestarea paternității
maternității, procedurile de stabilire a drepturilor de servitute, litigiile privind încălcarea proprietății, cazurile legate de cartea funciară și chirii, proble
de leasing și locuințe, corectarea informațiilor publicate și solicitarea de compensații pentru problemele cauzate de publicarea acestora, protecția îm
acțiunilor ilegale, conflicte de muncă, recunoașterea și executarea hotărârilor pronunțate de instanțe străine, îndeplinirea sarcinilor legate de asiste
juridică internațională în procedurile care intră în competența lor, cooperarea judiciară internațională cu statele membre UE în probleme care intră î
competența lor și asigurarea asistenței juridice.
Limbi acceptate : croată (hr)
Općinski sud u Vinkovcima
Trg bana Josipa Šokčevića 17
Localitate : Vinkovci
Cod poștal : 32100
Observații :
Instanțele municipale decid în materie penală și civilă (în limita competenței care le este conferită prin lege) și instrumentează cazurile privind exec
silită, succesiunea, întreținerea, existența sau inexistența unei căsătorii, desfacerea unei căsătorii și divorțul, stabilirea sau contestarea paternității

maternității, procedurile de stabilire a drepturilor de servitute, litigiile privind încălcarea proprietății, cazurile legate de cartea funciară și chirii, proble
de leasing și locuințe, corectarea informațiilor publicate și solicitarea de compensații pentru problemele cauzate de publicarea acestora, protecția îm

acțiunilor ilegale, conflicte de muncă, recunoașterea și executarea hotărârilor pronunțate de instanțe străine, îndeplinirea sarcinilor legate de asiste
juridică internațională în procedurile care intră în competența lor, cooperarea judiciară internațională cu statele membre UE în probleme care intră î
competența lor și asigurarea asistenței juridice.
Limbi acceptate : croată (hr)
Općinski sud u Virovitici
Tomaša Masaryka 8

Localitate : Virovitica
Cod poștal : 33000
+385 33 840-900
+385 33 840-930
ured.predsjednika@osvr.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osvt/
Observații :
Instanțele municipale decid în materie penală și civilă (în limita competenței care le este conferită prin lege) și instrumentează cazurile privind exec
silită, succesiunea, întreținerea, existența sau inexistența unei căsătorii, desfacerea unei căsătorii și divorțul, stabilirea sau contestarea paternității
maternității, procedurile de stabilire a drepturilor de servitute, litigiile privind încălcarea proprietății, cazurile legate de cartea funciară și chirii, proble

de leasing și locuințe, corectarea informațiilor publicate și solicitarea de compensații pentru problemele cauzate de publicarea acestora, protecția îm

acțiunilor ilegale, conflicte de muncă, recunoașterea și executarea hotărârilor pronunțate de instanțe străine, îndeplinirea sarcinilor legate de asiste
juridică internațională în procedurile care intră în competența lor, cooperarea judiciară internațională cu statele membre UE în probleme care intră î
competența lor și asigurarea asistenței juridice.
Limbi acceptate : croată (hr)
Općinski sud u Vukovaru
Županijska 31
Localitate : Vukovar
Cod poștal : 32000
+385 32 451-602
+385 32 451-645
ured.predsjednika@osvu.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osvu/

Observații :
Instanțele municipale decid în materie penală și civilă (în limita competenței care le este conferită prin lege) și instrumentează cazurile privind exec

silită, succesiunea, întreținerea, existența sau inexistența unei căsătorii, desfacerea unei căsătorii și divorțul, stabilirea sau contestarea paternității
maternității, procedurile de stabilire a drepturilor de servitute, litigiile privind încălcarea proprietății, cazurile legate de cartea funciară și chirii, proble

de leasing și locuințe, corectarea informațiilor publicate și solicitarea de compensații pentru problemele cauzate de publicarea acestora, protecția îm
acțiunilor ilegale, conflicte de muncă, recunoașterea și executarea hotărârilor pronunțate de instanțe străine, îndeplinirea sarcinilor legate de asiste

juridică internațională în procedurile care intră în competența lor, cooperarea judiciară internațională cu statele membre UE în probleme care intră î
competența lor și asigurarea asistenței juridice.
Limbi acceptate : croată (hr)
Općinski sud u Zadru
Ulica plemića Borelli 9
Localitate : Zadar

Cod poștal : 23000
+385 23 309-942
+385 23 213-196
ured.predsjednika@oszd.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/oszd/
Observații :
Instanțele municipale decid în materie penală și civilă (în limita competenței care le este conferită prin lege) și instrumentează cazurile privind exec
silită, succesiunea, întreținerea, existența sau inexistența unei căsătorii, desfacerea unei căsătorii și divorțul, stabilirea sau contestarea paternității
maternității, procedurile de stabilire a drepturilor de servitute, litigiile privind încălcarea proprietății, cazurile legate de cartea funciară și chirii, proble
de leasing și locuințe, corectarea informațiilor publicate și solicitarea de compensații pentru problemele cauzate de publicarea acestora, protecția îm
acțiunilor ilegale, conflicte de muncă, recunoașterea și executarea hotărârilor pronunțate de instanțe străine, îndeplinirea sarcinilor legate de asiste
juridică internațională în procedurile care intră în competența lor, cooperarea judiciară internațională cu statele membre UE în probleme care intră î
competența lor și asigurarea asistenței juridice.
Limbi acceptate : croată (hr)
Općinski sud u Zlataru
Trg slobode 14a
Localitate : Zlatar
Cod poștal : 49250
+385 49 426-857
+385 49 466-827
ured.predsjednika@oszl.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/oszl/
Observații :
Instanțele municipale decid în materie penală și civilă (în limita competenței care le este conferită prin lege) și instrumentează cazurile privind exec
silită, succesiunea, întreținerea, existența sau inexistența unei căsătorii, desfacerea unei căsătorii și divorțul, stabilirea sau contestarea paternității

maternității, procedurile de stabilire a drepturilor de servitute, litigiile privind încălcarea proprietății, cazurile legate de cartea funciară și chirii, proble
de leasing și locuințe, corectarea informațiilor publicate și solicitarea de compensații pentru problemele cauzate de publicarea acestora, protecția îm

acțiunilor ilegale, conflicte de muncă, recunoașterea și executarea hotărârilor pronunțate de instanțe străine, îndeplinirea sarcinilor legate de asiste
juridică internațională în procedurile care intră în competența lor, cooperarea judiciară internațională cu statele membre UE în probleme care intră î
competența lor și asigurarea asistenței juridice.
Limbi acceptate : croată (hr)
Općinski sud u Čakovcu
Ruđera Boškovića 18

Localitate : Čakovec
Cod poștal : 40000
+385 40 379-613
+385 40 379-686
ured.predsjednika@osck.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSCK/
Observații :
Instanțele municipale decid în materie penală și civilă (în limita competenței care le este conferită prin lege) și instrumentează cazurile privind exec
silită, succesiunea, întreținerea, existența sau inexistența unei căsătorii, desfacerea unei căsătorii și divorțul, stabilirea sau contestarea paternității
maternității, procedurile de stabilire a drepturilor de servitute, litigiile privind încălcarea proprietății, cazurile legate de cartea funciară și chirii, proble

de leasing și locuințe, corectarea informațiilor publicate și solicitarea de compensații pentru problemele cauzate de publicarea acestora, protecția îm

acțiunilor ilegale, conflicte de muncă, recunoașterea și executarea hotărârilor pronunțate de instanțe străine, îndeplinirea sarcinilor legate de asiste
juridică internațională în procedurile care intră în competența lor, cooperarea judiciară internațională cu statele membre UE în probleme care intră î
competența lor și asigurarea asistenței juridice.
Limbi acceptate : croată (hr)
Općinski sud u Đakovu
Trg dr. Franje Tuđmana 2
Localitate : Đakovo
Cod poștal : 31400
+385 31 840-120
+385 31 840-125
ured.predsjednika@osdk.pravosudje.hr
Observații :

Instanțele municipale decid în materie penală și civilă (în limita competenței care le este conferită prin lege) și instrumentează cazurile privind exec
silită, succesiunea, întreținerea, existența sau inexistența unei căsătorii, desfacerea unei căsătorii și divorțul, stabilirea sau contestarea paternității

maternității, procedurile de stabilire a drepturilor de servitute, litigiile privind încălcarea proprietății, cazurile legate de cartea funciară și chirii, proble
de leasing și locuințe, corectarea informațiilor publicate și solicitarea de compensații pentru problemele cauzate de publicarea acestora, protecția îm

acțiunilor ilegale, conflicte de muncă, recunoașterea și executarea hotărârilor pronunțate de instanțe străine, îndeplinirea sarcinilor legate de asiste
juridică internațională în procedurile care intră în competența lor, cooperarea judiciară internațională cu statele membre UE în probleme care intră î
competența lor și asigurarea asistenței juridice.
Limbi acceptate : croată (hr)
Općinski sud u Šibeniku
Stjepana Radića 81
Localitate : Šibenik
Cod poștal : 22000

+385 22 209-101
+385 22 212-894
ured.predsjednika@ossi.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ossib/
Observații :
Instanțele municipale decid în materie penală și civilă (în limita competenței care le este conferită prin lege) și instrumentează cazurile privind exec
silită, succesiunea, întreținerea, existența sau inexistența unei căsătorii, desfacerea unei căsătorii și divorțul, stabilirea sau contestarea paternității
maternității, procedurile de stabilire a drepturilor de servitute, litigiile privind încălcarea proprietății, cazurile legate de cartea funciară și chirii, proble
de leasing și locuințe, corectarea informațiilor publicate și solicitarea de compensații pentru problemele cauzate de publicarea acestora, protecția îm
acțiunilor ilegale, conflicte de muncă, recunoașterea și executarea hotărârilor pronunțate de instanțe străine, îndeplinirea sarcinilor legate de asiste
juridică internațională în procedurile care intră în competența lor, cooperarea judiciară internațională cu statele membre UE în probleme care intră î
competența lor și asigurarea asistenței juridice.
Limbi acceptate : croată (hr)
Trgovački sud u Bjelovaru
Šetalište dr. Ivše Lebovića 42
Localitate : Bjelovar
Cod poștal : 43000
+385 43 244-408
+385 43 221-574
ured.predsjednika@tsbj.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/tsbj/
Observații :
Tribunalele comerciale instrumentează litigiile dintre persoane juridice și dintre persoane juridice și liber profesioniști, inclusiv comercianți independ
litigiile aduc atingere activităților lor, litigiile care apar pe durata înființării, derulării activității și încheierii activității unei întreprinderi, litigiile privind pa
și drepturile partenerilor unei societăți comerciale, litigiile dintre partenerii unei societăți comerciale și dintre parteneri și societatea comercială resp

ceea ce privește conducerea și administrarea acesteia și drepturile și obligațiile partenerilor care decurg din statutul lor în cadrul societății, litigiile c
implică o parte care face obiectul unei proceduri de insolvență, indiferent de identitatea celeilalte părți și toate litigiile legate de lichidare, litigiile priv

și navigarea pe mare, în apele interne, litigiile în materie de transport maritim, litigiile care implică aeronavele și litigiile în materie de aviație, litigiile
protecția și utilizarea proprietății industriale, dreptul de autor și alte drepturi conexe și alte drepturi de proprietate intelectuală, invenții, progrese teh

progresele întreprinderii, litigii privind concurența neloială, acordurile de monopol și amenințările privind tratarea Republicii Croația de pe poziții de
în cadrul piaței interne, aspectele legate de înregistrarea și evidența registrelor instanțelor, decid în cazul procedurilor necontencioase prevăzute d

privindsocietățile comerciale, îndeplinesc procedura privind recunoașterea hotărârilor pronunțate de instanțele străine și a hotărârilor de arbitraj în c
litigiilor comerciale, execută sarcini de asistență juridică internațională în materie de administrare a probelor în cauzele comerciale. De asemenea,
toate celelalte sarcini prevăzute de lege.
Limbi acceptate : croată (hr)
Trgovački sud u Dubrovniku
Dr. Ante Starčevića 23
Localitate : Dubrovnik
Cod poștal : 20000
+385 20 358-460
+385 20 357-737
ured.predsjednika@tsdu.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/TSDU/

Observații :

Tribunalele comerciale instrumentează litigiile dintre persoane juridice și dintre persoane juridice și liber profesioniști, inclusiv comercianți independ
litigiile aduc atingere activităților lor, litigiile care apar pe durata înființării, derulării activității și încheierii activității unei întreprinderi, litigiile privind pa

și drepturile partenerilor unei societăți comerciale, litigiile dintre partenerii unei societăți comerciale și dintre parteneri și societatea comercială resp
ceea ce privește conducerea și administrarea acesteia și drepturile și obligațiile partenerilor care decurg din statutul lor în cadrul societății, litigiile c

implică o parte care face obiectul unei proceduri de insolvență, indiferent de identitatea celeilalte părți și toate litigiile legate de lichidare, litigiile priv
și navigarea pe mare, în apele interne, litigiile în materie de transport maritim, litigiile care implică aeronavele și litigiile în materie de aviație, litigiile

protecția și utilizarea proprietății industriale, dreptul de autor și alte drepturi conexe și alte drepturi de proprietate intelectuală, invenții, progrese teh
progresele întreprinderii, litigii privind concurența neloială, acordurile de monopol și amenințările privind tratarea Republicii Croația de pe poziții de

în cadrul piaței interne, aspectele legate de înregistrarea și evidența registrelor instanțelor, decid în cazul procedurilor necontencioase prevăzute d
privindsocietățile comerciale, îndeplinesc procedura privind recunoașterea hotărârilor pronunțate de instanțele străine și a hotărârilor de arbitraj în c
litigiilor comerciale, execută sarcini de asistență juridică internațională în materie de administrare a probelor în cauzele comerciale. De asemenea,
toate celelalte sarcini prevăzute de lege.
Limbi acceptate : croată (hr)
Trgovački sud u Osijeku
Zagrebačka ulica 2
Localitate : Osijek
Cod poștal : 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/
Observații :

Tribunalele comerciale instrumentează litigiile dintre persoane juridice și dintre persoane juridice și liber profesioniști, inclusiv comercianți independ
litigiile aduc atingere activităților lor, litigiile care apar pe durata înființării, derulării activității și încheierii activității unei întreprinderi, litigiile privind pa

și drepturile partenerilor unei societăți comerciale, litigiile dintre partenerii unei societăți comerciale și dintre parteneri și societatea comercială resp
ceea ce privește conducerea și administrarea acesteia și drepturile și obligațiile partenerilor care decurg din statutul lor în cadrul societății, litigiile c
implică o parte care face obiectul unei proceduri de insolvență, indiferent de identitatea celeilalte părți și toate litigiile legate de lichidare, litigiile priv
și navigarea pe mare, în apele interne, litigiile în materie de transport maritim, litigiile care implică aeronavele și litigiile în materie de aviație, litigiile
protecția și utilizarea proprietății industriale, dreptul de autor și alte drepturi conexe și alte drepturi de proprietate intelectuală, invenții, progrese teh
progresele întreprinderii, litigii privind concurența neloială, acordurile de monopol și amenințările privind tratarea Republicii Croația de pe poziții de
în cadrul piaței interne, aspectele legate de înregistrarea și evidența registrelor instanțelor, decid în cazul procedurilor necontencioase prevăzute d
privindsocietățile comerciale, îndeplinesc procedura privind recunoașterea hotărârilor pronunțate de instanțele străine și a hotărârilor de arbitraj în c
litigiilor comerciale, execută sarcini de asistență juridică internațională în materie de administrare a probelor în cauzele comerciale. De asemenea,
toate celelalte sarcini prevăzute de lege.
Limbi acceptate : croată (hr)
Trgovački sud u Pazinu
Dršćevka 1
Localitate : Pazin
Cod poștal : 52000
+385 52 619 900
+385 52 619 910
ured.predsjednika@tspa.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/tspz/
Observații :
Tribunalele comerciale instrumentează litigiile dintre persoane juridice și dintre persoane juridice și liber profesioniști, inclusiv comercianți independ
litigiile aduc atingere activităților lor, litigiile care apar pe durata înființării, derulării activității și încheierii activității unei întreprinderi, litigiile privind pa
și drepturile partenerilor unei societăți comerciale, litigiile dintre partenerii unei societăți comerciale și dintre parteneri și societatea comercială resp
ceea ce privește conducerea și administrarea acesteia și drepturile și obligațiile partenerilor care decurg din statutul lor în cadrul societății, litigiile c
implică o parte care face obiectul unei proceduri de insolvență, indiferent de identitatea celeilalte părți și toate litigiile legate de lichidare, litigiile priv

și navigarea pe mare, în apele interne, litigiile în materie de transport maritim, litigiile care implică aeronavele și litigiile în materie de aviație, litigiile
protecția și utilizarea proprietății industriale, dreptul de autor și alte drepturi conexe și alte drepturi de proprietate intelectuală, invenții, progrese teh

progresele întreprinderii, litigii privind concurența neloială, acordurile de monopol și amenințările privind tratarea Republicii Croația de pe poziții de
în cadrul piaței interne, aspectele legate de înregistrarea și evidența registrelor instanțelor, decid în cazul procedurilor necontencioase prevăzute d

privindsocietățile comerciale, îndeplinesc procedura privind recunoașterea hotărârilor pronunțate de instanțele străine și a hotărârilor de arbitraj în c
litigiilor comerciale, execută sarcini de asistență juridică internațională în materie de administrare a probelor în cauzele comerciale. De asemenea,
toate celelalte sarcini prevăzute de lege.
Limbi acceptate : croată (hr)
Trgovački sud u Rijeci
Zadarska 1. i 3.
Localitate : Rijeka
Cod poștal : 51000
+385 51 660-200
+385 51 660-260
ured.predsjednika@tsri.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/tsri/
Observații :

Tribunalele comerciale instrumentează litigiile dintre persoane juridice și dintre persoane juridice și liber profesioniști, inclusiv comercianți independ

litigiile aduc atingere activităților lor, litigiile care apar pe durata înființării, derulării activității și încheierii activității unei întreprinderi, litigiile privind pa
și drepturile partenerilor unei societăți comerciale, litigiile dintre partenerii unei societăți comerciale și dintre parteneri și societatea comercială resp

ceea ce privește conducerea și administrarea acesteia și drepturile și obligațiile partenerilor care decurg din statutul lor în cadrul societății, litigiile c
implică o parte care face obiectul unei proceduri de insolvență, indiferent de identitatea celeilalte părți și toate litigiile legate de lichidare, litigiile priv

și navigarea pe mare, în apele interne, litigiile în materie de transport maritim, litigiile care implică aeronavele și litigiile în materie de aviație, litigiile
protecția și utilizarea proprietății industriale, dreptul de autor și alte drepturi conexe și alte drepturi de proprietate intelectuală, invenții, progrese teh

progresele întreprinderii, litigii privind concurența neloială, acordurile de monopol și amenințările privind tratarea Republicii Croația de pe poziții de
în cadrul piaței interne, aspectele legate de înregistrarea și evidența registrelor instanțelor, decid în cazul procedurilor necontencioase prevăzute d

privindsocietățile comerciale, îndeplinesc procedura privind recunoașterea hotărârilor pronunțate de instanțele străine și a hotărârilor de arbitraj în c
litigiilor comerciale, execută sarcini de asistență juridică internațională în materie de administrare a probelor în cauzele comerciale. De asemenea,
toate celelalte sarcini prevăzute de lege.
Limbi acceptate : croată (hr)
Trgovački sud u Splitu
Sukoišanska 6
Localitate : Split
Cod poștal : 21000
+385 21 393-999
+385 21 481-242, +385 21 393-988
ured.predsjednika@tsst.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/tssp/

Observații :
Tribunalele comerciale instrumentează litigiile dintre persoane juridice și dintre persoane juridice și liber profesioniști, inclusiv comercianți independ

litigiile aduc atingere activităților lor, litigiile care apar pe durata înființării, derulării activității și încheierii activității unei întreprinderi, litigiile privind pa
și drepturile partenerilor unei societăți comerciale, litigiile dintre partenerii unei societăți comerciale și dintre parteneri și societatea comercială resp

ceea ce privește conducerea și administrarea acesteia și drepturile și obligațiile partenerilor care decurg din statutul lor în cadrul societății, litigiile c
implică o parte care face obiectul unei proceduri de insolvență, indiferent de identitatea celeilalte părți și toate litigiile legate de lichidare, litigiile priv
și navigarea pe mare, în apele interne, litigiile în materie de transport maritim, litigiile care implică aeronavele și litigiile în materie de aviație, litigiile
protecția și utilizarea proprietății industriale, dreptul de autor și alte drepturi conexe și alte drepturi de proprietate intelectuală, invenții, progrese teh
progresele întreprinderii, litigii privind concurența neloială, acordurile de monopol și amenințările privind tratarea Republicii Croația de pe poziții de
în cadrul piaței interne, aspectele legate de înregistrarea și evidența registrelor instanțelor, decid în cazul procedurilor necontencioase prevăzute d
privindsocietățile comerciale, îndeplinesc procedura privind recunoașterea hotărârilor pronunțate de instanțele străine și a hotărârilor de arbitraj în c
litigiilor comerciale, execută sarcini de asistență juridică internațională în materie de administrare a probelor în cauzele comerciale. De asemenea,
toate celelalte sarcini prevăzute de lege.
Limbi acceptate : croată (hr)
Trgovački sud u Varaždinu
Braće Radića 2
Localitate : Varaždin
Cod poștal : 42000
+385 42 401-900
+385 42 214-743
ured.predsjednika@tsvz.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/tsvz/
Observații :
Tribunalele comerciale instrumentează litigiile dintre persoane juridice și dintre persoane juridice și liber profesioniști, inclusiv comercianți independ
litigiile aduc atingere activităților lor, litigiile care apar pe durata înființării, derulării activității și încheierii activității unei întreprinderi, litigiile privind pa
și drepturile partenerilor unei societăți comerciale, litigiile dintre partenerii unei societăți comerciale și dintre parteneri și societatea comercială resp
ceea ce privește conducerea și administrarea acesteia și drepturile și obligațiile partenerilor care decurg din statutul lor în cadrul societății, litigiile c
implică o parte care face obiectul unei proceduri de insolvență, indiferent de identitatea celeilalte părți și toate litigiile legate de lichidare, litigiile priv
și navigarea pe mare, în apele interne, litigiile în materie de transport maritim, litigiile care implică aeronavele și litigiile în materie de aviație, litigiile

protecția și utilizarea proprietății industriale, dreptul de autor și alte drepturi conexe și alte drepturi de proprietate intelectuală, invenții, progrese teh
progresele întreprinderii, litigii privind concurența neloială, acordurile de monopol și amenințările privind tratarea Republicii Croația de pe poziții de

în cadrul piaței interne, aspectele legate de înregistrarea și evidența registrelor instanțelor, decid în cazul procedurilor necontencioase prevăzute d
privindsocietățile comerciale, îndeplinesc procedura privind recunoașterea hotărârilor pronunțate de instanțele străine și a hotărârilor de arbitraj în c
litigiilor comerciale, execută sarcini de asistență juridică internațională în materie de administrare a probelor în cauzele comerciale. De asemenea,
toate celelalte sarcini prevăzute de lege.
Limbi acceptate : croată (hr)
Trgovački sud u Zadru

Ulica Franje Tuđmana 35
Localitate : Zadar
Cod poștal : 23000
+385 23 292-000, +385 23 292-003
+385 23 292-055
ured.predsjednika@tszd.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/tszd/
Observații :
Tribunalele comerciale instrumentează litigiile dintre persoane juridice și dintre persoane juridice și liber profesioniști, inclusiv comercianți independ
litigiile aduc atingere activităților lor, litigiile care apar pe durata înființării, derulării activității și încheierii activității unei întreprinderi, litigiile privind pa

și drepturile partenerilor unei societăți comerciale, litigiile dintre partenerii unei societăți comerciale și dintre parteneri și societatea comercială resp

ceea ce privește conducerea și administrarea acesteia și drepturile și obligațiile partenerilor care decurg din statutul lor în cadrul societății, litigiile c
implică o parte care face obiectul unei proceduri de insolvență, indiferent de identitatea celeilalte părți și toate litigiile legate de lichidare, litigiile priv

și navigarea pe mare, în apele interne, litigiile în materie de transport maritim, litigiile care implică aeronavele și litigiile în materie de aviație, litigiile
protecția și utilizarea proprietății industriale, dreptul de autor și alte drepturi conexe și alte drepturi de proprietate intelectuală, invenții, progrese teh

progresele întreprinderii, litigii privind concurența neloială, acordurile de monopol și amenințările privind tratarea Republicii Croația de pe poziții de
în cadrul piaței interne, aspectele legate de înregistrarea și evidența registrelor instanțelor, decid în cazul procedurilor necontencioase prevăzute d

privindsocietățile comerciale, îndeplinesc procedura privind recunoașterea hotărârilor pronunțate de instanțele străine și a hotărârilor de arbitraj în c
litigiilor comerciale, execută sarcini de asistență juridică internațională în materie de administrare a probelor în cauzele comerciale. De asemenea,
toate celelalte sarcini prevăzute de lege.
Limbi acceptate : croată (hr)
Trgovački sud u Zagrebu
Amruševa 2/II
Localitate : Zagreb
Cod poștal : 10000
+385 1 489 72 22
+385 1 492 08 71
ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr
http://www.tszg.hr/

Observații :
Tribunalele comerciale instrumentează litigiile dintre persoane juridice și dintre persoane juridice și liber profesioniști, inclusiv comercianți independ

litigiile aduc atingere activităților lor, litigiile care apar pe durata înființării, derulării activității și încheierii activității unei întreprinderi, litigiile privind pa
și drepturile partenerilor unei societăți comerciale, litigiile dintre partenerii unei societăți comerciale și dintre parteneri și societatea comercială resp

ceea ce privește conducerea și administrarea acesteia și drepturile și obligațiile partenerilor care decurg din statutul lor în cadrul societății, litigiile c
implică o parte care face obiectul unei proceduri de insolvență, indiferent de identitatea celeilalte părți și toate litigiile legate de lichidare, litigiile priv

și navigarea pe mare, în apele interne, litigiile în materie de transport maritim, litigiile care implică aeronavele și litigiile în materie de aviație, litigiile
protecția și utilizarea proprietății industriale, dreptul de autor și alte drepturi conexe și alte drepturi de proprietate intelectuală, invenții, progrese teh
progresele întreprinderii, litigii privind concurența neloială, acordurile de monopol și amenințările privind tratarea Republicii Croația de pe poziții de
în cadrul piaței interne, aspectele legate de înregistrarea și evidența registrelor instanțelor, decid în cazul procedurilor necontencioase prevăzute d
privindsocietățile comerciale, îndeplinesc procedura privind recunoașterea hotărârilor pronunțate de instanțele străine și a hotărârilor de arbitraj în c
litigiilor comerciale, execută sarcini de asistență juridică internațională în materie de administrare a probelor în cauzele comerciale. De asemenea,
toate celelalte sarcini prevăzute de lege.
Limbi acceptate : croată (hr)

