Hrvaška

Qrati speċjalizzati - il-Kroazja
Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Il-qrati speċjalizzati huma l-qrati kummerċjali u l-qrati amministrattivi bħala qorti tal-prim’ istanza, u l-Qorti Għolja għal Reati Minuri
tar-Repubblika tal-Kroazja, il-Qorti Kummerċjali Għolja tar-Repubblika tal-Kroazja u l-Qorti Amministrattiva Suprema tarRepubblika tal-Kroazja għandhom jiddeċiedu dwar il-qrati tat-tieni istanza.
B’rabta mal-qasam tal-amministrazzjoni tal-ġustizzja:
Tribunali tal-kummerċ
Disa’ qrati kummerċjali (Żagreb, Split, Rijeka, Osijek, Bjelovar, Varaždin, Zadar, Pazin, Dubrovnik) ġew stabbiliti fir-Repubblika talKroazja:
liema:
1. tiddeċiedi f’materji kontenzjużi u mhux kontenzjużi fejn dan ikun meħtieġ minn liġi speċjali,
2. Jaġixxu u jagħmlu reġistri ta’ qrati;
3. għandhom jiddeċiedu dwar proposti li għandhom x’jaqsmu ma’ l-istabbiliment, l-operazzjoni u t-tmiem tal-kumpannija,
4. huma għandhom jiddeċiedu dwar proposti biex jinfetħu proċedimenti ta’ insolvenza u jsegwu proċedimenti ta’ qabel linsolvenza u ta’ insolvenza;
5. huma jiddeċiedu dwar l-entrati fir-reġistru tal-bastimenti u l-jottijiet fil-kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Qorti
Kummerċjali, jillimitaw ir-responsabbiltà tal-kumpanija tat-tbaħħir, u jillimitaw ir-responsabbiltà tal-kumpanija tat-tbaħħir,
permezz ta’ lmenti kontra l-bażi distribwita finali għall-istralċ ta’ rifuġju komuni, jekk il-liġi għal tip partikolari ta’ liġi ma
tipprovdix mod ieħor;
6. Tmexxija ta’ proċedura għar-rikonoxximent ta’ sentenzi barranin, kif ukoll deċiżjonijiet ta’ arbitraġġ f’tilwimiet kummerċjali,
7. għandhom jipprovdu prova għall-proċeduri li huma inkarigati b’mod ieħor;
8. jiddeterminaw il-miżuri ta’ assigurazzjoni fil-proċedimenti u l-proċeduri li normalment ikollhom il-ġurisdizzjoni tagħhom,
9. huma għandhom jipprovdu assistenza legali internazzjonali għall-kumpilazzjoni ta’ xhieda fi kwistjonijiet kummerċjali,
10. huma jwettqu wkoll kompiti oħra speċifikati mil-liġi.
Il-qrati kummerċjali fir-Repubblika tal-Kroazja
Il-qrati amministrattivi
Ġew identifikati erba’ qrati amministrattivi fir-Repubblika tal-Kroazja, jiġifieri f’Żagreb, Split, Rijeka u Osijek, li:
1. jiddeċiedu dwar azzjonijiet kontra deċiżjonijiet individwali tal-awtoritajiet tal-liġi pubblika,
2. jiddeċiedu dwar azzjonijiet kontra l-azzjonijiet ta’ korpi rregolati mil-liġi pubblika,
3. tiddeċiedi dwar azzjonijiet għal nuqqas li jittieħdu deċiżjonijiet individwali jew azzjonijiet minn korp irregolat mil-liġi pubblika fillimitu ta’ żmien stabbilit mil-liġi,
4. jiddeċiedu dwar azzjonijiet miġjuba kontra kuntratti amministrattivi u l-eżekuzzjoni ta’ kuntratti amministrattivi,
5. huma għandhom jiddeċiedu f’liġijiet oħra l-każijiet imsemmija hawn fuq.
Qrati amministrattivi fir-Repubblika tal-Kroazja
Qorti Għolja għal Reati Minuri tar-Repubblika tal-Kroazja

1. tiddeċiedi dwar ir-rimedji legali ordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qrati muniċipali f’każijiet ta’ reati u deċiżjonijiet ta’ korpi tal-liġi
pubblika li joperaw fi proċeduri ta’ ksur fl-ewwel istanza fejn dan ikun meħtieġ minn liġi speċjali,
2. li jirrisolvi konflitti ta’ ġurisdizzjoni bejn il-qrati muniċipali f’każijiet ta’ ksur,
3. jiddeċiedi dwar rimedji legali eċċezzjonali kontra deċiżjonijiet finali dwar ksur meta dan ikun meħtieġ minn liġi speċjali,
4. jiddeċiedi dwar appelli f’każijiet ta’ kooperazzjoni ġudizzjarja internazzjonali ma’ Stati Membri tal-UE taħt il-ġurisdizzjoni,
5. jissorvelja t-tmexxija ordnata tal-ħidma tal-imħallfin li jkunu qed jaħdmu fuq każijiet ta’ ksur,
6. twettaq kompiti oħra speċifikati mil-liġi.
Qorti Għolja għal Reati Minuri tar-Repubblika tal-Kroazja,
Ulica Šenoe 30, Zagreb,
10 000 Zagreb
Tel: + 385 1 480 75 10 fax:
+ 385 1 461 12 91
email: Predsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/
Qorti tal-Kummerċ Superjuri tal-Kroazja
1. tiddeċiedi dwar l-appelli mressqa mill-qrati kummerċjali fl-ewwel istanza,
2. tissetilja l-ġurisdizzjoni territorjali tal-qrati kummerċjali u tiddeċiedi dwar id-delega ta’ ġurisdizzjoni bejn il-qrati kummerċjali,
3. twettaq kompiti oħra speċifikati mil-liġi.
Qorti Kummerċjali Għolja tar-Repubblika tal-Kroazja
, 11 Zagreb,
10 000 Zagreb
Tel: + 385 1 489 68 88 fax:
+ 385 1 487 23 29
http://www.vtsrh.hr/
Il-Qorti Amministrattiva Għolja tar-Repubblika tal-Kroazja
1. jiddeċiedi dwar appelli kontra sentenzi ta’ qrati u ordnijiet amministrattivi li kontrihom qed jintalab li jsir appell,
2. jiddeċiedi dwar il-legalità tal-atti ġenerali;
3. jiddeċiedi dwar il-kunflitt ta’ kompetenza bejn il-qrati amministrattivi,
4. biex jiddeċiedu f’każijiet oħra tal-liġi.
Qorti Amministrattiva Speċjali Ingliża tar-Repubblika tal-Kroazja
16 Żagreb
Tel: + 385 1 480 78 00 fax:
+ 385 1 480 79 28
http://www.upravnisudrh.hr/
Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni firrigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.
L-aħħar aġġornament: 16/09/2019

