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Ország: Horvátország
Jogterület: Családjog – házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások
Illetékes szerv típusa: Határozatok elismerése/végrehajthatósága ügyében illetékes bíróság
Az Ön által megadott információk alapján elvégzett keresés több olyan bíróságot/hatóságot is talált, mely illetékes az adott európai uniós jogi eszkö
vonatkozásában. Lásd az alábbiakban a találatok listáját:
Općinski građanski sud u Zagrebu
Ulica grada Vukovara 84
Helység / Település : Zagreb
Irányítószám : 10000
+385 1 612 66 01
+385 1 612 66 02
OGSZG-Ured-predsjednika@oszg.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ogszg/
Općinski sud u Bjelovaru
Josipa Jelačića 3
Helység / Település : Bjelovar
Irányítószám : 43000
+385 43 274-126
+385 43 274-151
ured.predsjednika@osbj.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osbj/
Megjegyzések :

A városi bíróságok hatáskörébe a következők tartoznak: büntető- és polgári eljárásokban történő döntéshozatal (a törvényben meghatározott hatás
korlátozásokra is figyelemmel), a végrehajtással, örökléssel, tartásdíjjal, a házasság meglétével vagy hiányával, a házasság megszüntetésével, ille

felbontásával kapcsolatos ügyekben való eljárás, az anyai vagy az apai jogállás megállapítása vagy megdöntése, szolgalmi eljárások lebonyolítása
birtokháborítással kapcsolatos jogvitákban történő döntéshozatal, ingatlan-nyilvántartási ügyekben való eljárás, ingatlan-nyilvántartás vezetése, a l

lízinggel és lakhatási kérdésekkel kapcsolatos vitákban való döntéshozatal, a nyilvánosságra hozott információk helyesbítésével és az ilyen nyilván
hozatallal okozott károk után járó kielégítéssel kapcsolatos döntéshozatal, az illegális tevékenységek elleni védelemmel, munkajogi vitákkal, a külfö

bíróságok határozatainak elismerésével és végrehajtásával kapcsolatos döntéshozatal, a nemzetközi jogsegéllyel kapcsolatos feladatok végrehajtá
(illetékességük szerint), nemzetközi igazságügyi együttműködés kezdeményezése az uniós országokkal a hatáskörükbe tartozó ügyek kapcsán, va
jogsegély nyújtása.
Općinski sud u Crikvenici

Kralja Tomislava 85a
Helység / Település : Crikvenica
Irányítószám : 51260
+385 51 554-178
+385 51 554-018
Opcinskisud.Crikvenica@oscr.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/
Megjegyzések :
A városi bíróságok hatáskörébe a következők tartoznak: büntető- és polgári eljárásokban történő döntéshozatal (a törvényben meghatározott hatás
korlátozásokra is figyelemmel), a végrehajtással, örökléssel, tartásdíjjal, a házasság meglétével vagy hiányával, a házasság megszüntetésével, ille
felbontásával kapcsolatos ügyekben való eljárás, az anyai vagy az apai jogállás megállapítása vagy megdöntése, szolgalmi eljárások lebonyolítása
birtokháborítással kapcsolatos jogvitákban történő döntéshozatal, ingatlan-nyilvántartási ügyekben való eljárás, ingatlan-nyilvántartás vezetése, a l
lízinggel és lakhatási kérdésekkel kapcsolatos vitákban való döntéshozatal, a nyilvánosságra hozott információk helyesbítésével és az ilyen nyilván
hozatallal okozott károk után járó kielégítéssel kapcsolatos döntéshozatal, az illegális tevékenységek elleni védelemmel, munkajogi vitákkal, a külfö
bíróságok határozatainak elismerésével és végrehajtásával kapcsolatos döntéshozatal, a nemzetközi jogsegéllyel kapcsolatos feladatok végrehajtá
(illetékességük szerint), nemzetközi igazságügyi együttműködés kezdeményezése az uniós országokkal a hatáskörükbe tartozó ügyek kapcsán, va
jogsegély nyújtása.
Općinski sud u Dubrovniku
Dr. Ante Starčevića 23
Helység / Település : Dubrovnik
Irányítószám : 20000
+385 20 448-106
+385 20 357-667
ured.predsjednika@osdu.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osdu/
Megjegyzések :

A városi bíróságok hatáskörébe a következők tartoznak: büntető- és polgári eljárásokban történő döntéshozatal (a törvényben meghatározott hatás

korlátozásokra is figyelemmel), a végrehajtással, örökléssel, tartásdíjjal, a házasság meglétével vagy hiányával, a házasság megszüntetésével, ille
felbontásával kapcsolatos ügyekben való eljárás, az anyai vagy az apai jogállás megállapítása vagy megdöntése, szolgalmi eljárások lebonyolítása

birtokháborítással kapcsolatos jogvitákban történő döntéshozatal, ingatlan-nyilvántartási ügyekben való eljárás, ingatlan-nyilvántartás vezetése, a l
lízinggel és lakhatási kérdésekkel kapcsolatos vitákban való döntéshozatal, a nyilvánosságra hozott információk helyesbítésével és az ilyen nyilván

hozatallal okozott károk után járó kielégítéssel kapcsolatos döntéshozatal, az illegális tevékenységek elleni védelemmel, munkajogi vitákkal, a külfö
bíróságok határozatainak elismerésével és végrehajtásával kapcsolatos döntéshozatal, a nemzetközi jogsegéllyel kapcsolatos feladatok végrehajtá

(illetékességük szerint), nemzetközi igazságügyi együttműködés kezdeményezése az uniós országokkal a hatáskörükbe tartozó ügyek kapcsán, va
jogsegély nyújtása.
Općinski sud u Gospiću
Trg Alojzije Stepinca 3
Helység / Település : Gospić
Irányítószám : 53000
+385 53 558-882
+385 53 572-424
opcinski.sud@osgs.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSGS/

Megjegyzések :
A városi bíróságok hatáskörébe a következők tartoznak: büntető- és polgári eljárásokban történő döntéshozatal (a törvényben meghatározott hatás

korlátozásokra is figyelemmel), a végrehajtással, örökléssel, tartásdíjjal, a házasság meglétével vagy hiányával, a házasság megszüntetésével, ille
felbontásával kapcsolatos ügyekben való eljárás, az anyai vagy az apai jogállás megállapítása vagy megdöntése, szolgalmi eljárások lebonyolítása

birtokháborítással kapcsolatos jogvitákban történő döntéshozatal, ingatlan-nyilvántartási ügyekben való eljárás, ingatlan-nyilvántartás vezetése, a l
lízinggel és lakhatási kérdésekkel kapcsolatos vitákban való döntéshozatal, a nyilvánosságra hozott információk helyesbítésével és az ilyen nyilván

hozatallal okozott károk után járó kielégítéssel kapcsolatos döntéshozatal, az illegális tevékenységek elleni védelemmel, munkajogi vitákkal, a külfö
bíróságok határozatainak elismerésével és végrehajtásával kapcsolatos döntéshozatal, a nemzetközi jogsegéllyel kapcsolatos feladatok végrehajtá

(illetékességük szerint), nemzetközi igazságügyi együttműködés kezdeményezése az uniós országokkal a hatáskörükbe tartozó ügyek kapcsán, va
jogsegély nyújtása.
Općinski sud u Karlovcu
Trg hrvatskih branitelja 1
Helység / Település : Karlovac
Irányítószám : 47000
+385 47 606-236
+385 47 415-310
ured.predsjednika@oska.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/oska/
Megjegyzések :
A városi bíróságok hatáskörébe a következők tartoznak: büntető- és polgári eljárásokban történő döntéshozatal (a törvényben meghatározott hatás
korlátozásokra is figyelemmel), a végrehajtással, örökléssel, tartásdíjjal, a házasság meglétével vagy hiányával, a házasság megszüntetésével, ille
felbontásával kapcsolatos ügyekben való eljárás, az anyai vagy az apai jogállás megállapítása vagy megdöntése, szolgalmi eljárások lebonyolítása
birtokháborítással kapcsolatos jogvitákban történő döntéshozatal, ingatlan-nyilvántartási ügyekben való eljárás, ingatlan-nyilvántartás vezetése, a l
lízinggel és lakhatási kérdésekkel kapcsolatos vitákban való döntéshozatal, a nyilvánosságra hozott információk helyesbítésével és az ilyen nyilván
hozatallal okozott károk után járó kielégítéssel kapcsolatos döntéshozatal, az illegális tevékenységek elleni védelemmel, munkajogi vitákkal, a külfö
bíróságok határozatainak elismerésével és végrehajtásával kapcsolatos döntéshozatal, a nemzetközi jogsegéllyel kapcsolatos feladatok végrehajtá
(illetékességük szerint), nemzetközi igazságügyi együttműködés kezdeményezése az uniós országokkal a hatáskörükbe tartozó ügyek kapcsán, va
jogsegély nyújtása.
Općinski sud u Koprivnici
Hrvatske državnosti 5
Helység / Település : Koprivnica
Irányítószám : 48000
+385 48 240-360
+385 48 622-006
ured.predsjednika@oskc.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/oskp/
Megjegyzések :

A városi bíróságok hatáskörébe a következők tartoznak: büntető- és polgári eljárásokban történő döntéshozatal (a törvényben meghatározott hatás
korlátozásokra is figyelemmel), a végrehajtással, örökléssel, tartásdíjjal, a házasság meglétével vagy hiányával, a házasság megszüntetésével, ille

felbontásával kapcsolatos ügyekben való eljárás, az anyai vagy az apai jogállás megállapítása vagy megdöntése, szolgalmi eljárások lebonyolítása
birtokháborítással kapcsolatos jogvitákban történő döntéshozatal, ingatlan-nyilvántartási ügyekben való eljárás, ingatlan-nyilvántartás vezetése, a l

lízinggel és lakhatási kérdésekkel kapcsolatos vitákban való döntéshozatal, a nyilvánosságra hozott információk helyesbítésével és az ilyen nyilván
hozatallal okozott károk után járó kielégítéssel kapcsolatos döntéshozatal, az illegális tevékenységek elleni védelemmel, munkajogi vitákkal, a külfö
bíróságok határozatainak elismerésével és végrehajtásával kapcsolatos döntéshozatal, a nemzetközi jogsegéllyel kapcsolatos feladatok végrehajtá
(illetékességük szerint), nemzetközi igazságügyi együttműködés kezdeményezése az uniós országokkal a hatáskörükbe tartozó ügyek kapcsán, va
jogsegély nyújtása.
Općinski sud u Kutini
Hrvatskih branitelja 1
Helység / Település : Kutina
Irányítószám : 44320
+385 44 691-200

+385 44 680-996
ured.predsjednika@osku.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSKT/

Megjegyzések :
A városi bíróságok hatáskörébe a következők tartoznak: büntető- és polgári eljárásokban történő döntéshozatal (a törvényben meghatározott hatás

korlátozásokra is figyelemmel), a végrehajtással, örökléssel, tartásdíjjal, a házasság meglétével vagy hiányával, a házasság megszüntetésével, ille
felbontásával kapcsolatos ügyekben való eljárás, az anyai vagy az apai jogállás megállapítása vagy megdöntése, szolgalmi eljárások lebonyolítása

birtokháborítással kapcsolatos jogvitákban történő döntéshozatal, ingatlan-nyilvántartási ügyekben való eljárás, ingatlan-nyilvántartás vezetése, a l
lízinggel és lakhatási kérdésekkel kapcsolatos vitákban való döntéshozatal, a nyilvánosságra hozott információk helyesbítésével és az ilyen nyilván

hozatallal okozott károk után járó kielégítéssel kapcsolatos döntéshozatal, az illegális tevékenységek elleni védelemmel, munkajogi vitákkal, a külfö
bíróságok határozatainak elismerésével és végrehajtásával kapcsolatos döntéshozatal, a nemzetközi jogsegéllyel kapcsolatos feladatok végrehajtá

(illetékességük szerint), nemzetközi igazságügyi együttműködés kezdeményezése az uniós országokkal a hatáskörükbe tartozó ügyek kapcsán, va
jogsegély nyújtása.
Općinski sud u Makarskoj
Kralja Petra Krešimira IV br. 2
Helység / Település : Makarska
Irányítószám : 21300
+385 21 695-340
+385 21 695-358
ured.predsjednika@osma.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osmk/

Megjegyzések :
A városi bíróságok hatáskörébe a következők tartoznak: büntető- és polgári eljárásokban történő döntéshozatal (a törvényben meghatározott hatás

korlátozásokra is figyelemmel), a végrehajtással, örökléssel, tartásdíjjal, a házasság meglétével vagy hiányával, a házasság megszüntetésével, ille
felbontásával kapcsolatos ügyekben való eljárás, az anyai vagy az apai jogállás megállapítása vagy megdöntése, szolgalmi eljárások lebonyolítása

birtokháborítással kapcsolatos jogvitákban történő döntéshozatal, ingatlan-nyilvántartási ügyekben való eljárás, ingatlan-nyilvántartás vezetése, a l
lízinggel és lakhatási kérdésekkel kapcsolatos vitákban való döntéshozatal, a nyilvánosságra hozott információk helyesbítésével és az ilyen nyilván
hozatallal okozott károk után járó kielégítéssel kapcsolatos döntéshozatal, az illegális tevékenységek elleni védelemmel, munkajogi vitákkal, a külfö
bíróságok határozatainak elismerésével és végrehajtásával kapcsolatos döntéshozatal, a nemzetközi jogsegéllyel kapcsolatos feladatok végrehajtá
(illetékességük szerint), nemzetközi igazságügyi együttműködés kezdeményezése az uniós országokkal a hatáskörükbe tartozó ügyek kapcsán, va
jogsegély nyújtása.
Općinski sud u Metkoviću
Andrije Hebranga 9
Helység / Település : Metković
Irányítószám : 20350
+385 20 642-657
+385 20 642 663
ured.predsjednika@osme.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osmet/
Megjegyzések :
A városi bíróságok hatáskörébe a következők tartoznak: büntető- és polgári eljárásokban történő döntéshozatal (a törvényben meghatározott hatás
korlátozásokra is figyelemmel), a végrehajtással, örökléssel, tartásdíjjal, a házasság meglétével vagy hiányával, a házasság megszüntetésével, ille
felbontásával kapcsolatos ügyekben való eljárás, az anyai vagy az apai jogállás megállapítása vagy megdöntése, szolgalmi eljárások lebonyolítása
birtokháborítással kapcsolatos jogvitákban történő döntéshozatal, ingatlan-nyilvántartási ügyekben való eljárás, ingatlan-nyilvántartás vezetése, a l
lízinggel és lakhatási kérdésekkel kapcsolatos vitákban való döntéshozatal, a nyilvánosságra hozott információk helyesbítésével és az ilyen nyilván
hozatallal okozott károk után járó kielégítéssel kapcsolatos döntéshozatal, az illegális tevékenységek elleni védelemmel, munkajogi vitákkal, a külfö
bíróságok határozatainak elismerésével és végrehajtásával kapcsolatos döntéshozatal, a nemzetközi jogsegéllyel kapcsolatos feladatok végrehajtá
(illetékességük szerint), nemzetközi igazságügyi együttműködés kezdeményezése az uniós országokkal a hatáskörükbe tartozó ügyek kapcsán, va
jogsegély nyújtása.
Općinski sud u Novom Zagrebu
Turinina 3
Helység / Település : Zagreb
Irányítószám : 10010
+385 1 2356 860
+385 1 2356 882
ured.predsjednika@osnzg.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSNZG/
Megjegyzések :

A városi bíróságok hatáskörébe a következők tartoznak: büntető- és polgári eljárásokban történő döntéshozatal (a törvényben meghatározott hatás
korlátozásokra is figyelemmel), a végrehajtással, örökléssel, tartásdíjjal, a házasság meglétével vagy hiányával, a házasság megszüntetésével, ille
felbontásával kapcsolatos ügyekben való eljárás, az anyai vagy az apai jogállás megállapítása vagy megdöntése, szolgalmi eljárások lebonyolítása
birtokháborítással kapcsolatos jogvitákban történő döntéshozatal, ingatlan-nyilvántartási ügyekben való eljárás, ingatlan-nyilvántartás vezetése, a l
lízinggel és lakhatási kérdésekkel kapcsolatos vitákban való döntéshozatal, a nyilvánosságra hozott információk helyesbítésével és az ilyen nyilván
hozatallal okozott károk után járó kielégítéssel kapcsolatos döntéshozatal, az illegális tevékenységek elleni védelemmel, munkajogi vitákkal, a külfö
bíróságok határozatainak elismerésével és végrehajtásával kapcsolatos döntéshozatal, a nemzetközi jogsegéllyel kapcsolatos feladatok végrehajtá
(illetékességük szerint), nemzetközi igazságügyi együttműködés kezdeményezése az uniós országokkal a hatáskörükbe tartozó ügyek kapcsán, va
jogsegély nyújtása.
Općinski sud u Osijeku

Europska avenija 7
Helység / Település : Osijek
Irányítószám : 31000
+385 31 228-411
+385 31 202-419
ured.predsjednika@osos.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osos/

Megjegyzések :
A városi bíróságok hatáskörébe a következők tartoznak: büntető- és polgári eljárásokban történő döntéshozatal (a törvényben meghatározott hatás

korlátozásokra is figyelemmel), a végrehajtással, örökléssel, tartásdíjjal, a házasság meglétével vagy hiányával, a házasság megszüntetésével, ille
felbontásával kapcsolatos ügyekben való eljárás, az anyai vagy az apai jogállás megállapítása vagy megdöntése, szolgalmi eljárások lebonyolítása

birtokháborítással kapcsolatos jogvitákban történő döntéshozatal, ingatlan-nyilvántartási ügyekben való eljárás, ingatlan-nyilvántartás vezetése, a l
lízinggel és lakhatási kérdésekkel kapcsolatos vitákban való döntéshozatal, a nyilvánosságra hozott információk helyesbítésével és az ilyen nyilván

hozatallal okozott károk után járó kielégítéssel kapcsolatos döntéshozatal, az illegális tevékenységek elleni védelemmel, munkajogi vitákkal, a külfö
bíróságok határozatainak elismerésével és végrehajtásával kapcsolatos döntéshozatal, a nemzetközi jogsegéllyel kapcsolatos feladatok végrehajtá

(illetékességük szerint), nemzetközi igazságügyi együttműködés kezdeményezése az uniós országokkal a hatáskörükbe tartozó ügyek kapcsán, va
jogsegély nyújtása.
Općinski sud u Pazinu
Franjevačke stube 2
Helység / Település : Pazin
Irányítószám : 52000
+385 52 619-100
+385 52 619-107
ured.predsjednika@ospa.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSPZ/

Megjegyzések :
A városi bíróságok hatáskörébe a következők tartoznak: büntető- és polgári eljárásokban történő döntéshozatal (a törvényben meghatározott hatás
korlátozásokra is figyelemmel), a végrehajtással, örökléssel, tartásdíjjal, a házasság meglétével vagy hiányával, a házasság megszüntetésével, ille
felbontásával kapcsolatos ügyekben való eljárás, az anyai vagy az apai jogállás megállapítása vagy megdöntése, szolgalmi eljárások lebonyolítása
birtokháborítással kapcsolatos jogvitákban történő döntéshozatal, ingatlan-nyilvántartási ügyekben való eljárás, ingatlan-nyilvántartás vezetése, a l
lízinggel és lakhatási kérdésekkel kapcsolatos vitákban való döntéshozatal, a nyilvánosságra hozott információk helyesbítésével és az ilyen nyilván
hozatallal okozott károk után járó kielégítéssel kapcsolatos döntéshozatal, az illegális tevékenységek elleni védelemmel, munkajogi vitákkal, a külfö
bíróságok határozatainak elismerésével és végrehajtásával kapcsolatos döntéshozatal, a nemzetközi jogsegéllyel kapcsolatos feladatok végrehajtá
(illetékességük szerint), nemzetközi igazságügyi együttműködés kezdeményezése az uniós országokkal a hatáskörükbe tartozó ügyek kapcsán, va
jogsegély nyújtása.
Općinski sud u Požegi
Svetog Florijana 2
Helység / Település : Požega
Irányítószám : 34000
+385 34 290-500
+385 34 290-516
ured.predsjednika@ospz.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ospoz/
Megjegyzések :
A városi bíróságok hatáskörébe a következők tartoznak: büntető- és polgári eljárásokban történő döntéshozatal (a törvényben meghatározott hatás
korlátozásokra is figyelemmel), a végrehajtással, örökléssel, tartásdíjjal, a házasság meglétével vagy hiányával, a házasság megszüntetésével, ille
felbontásával kapcsolatos ügyekben való eljárás, az anyai vagy az apai jogállás megállapítása vagy megdöntése, szolgalmi eljárások lebonyolítása
birtokháborítással kapcsolatos jogvitákban történő döntéshozatal, ingatlan-nyilvántartási ügyekben való eljárás, ingatlan-nyilvántartás vezetése, a l
lízinggel és lakhatási kérdésekkel kapcsolatos vitákban való döntéshozatal, a nyilvánosságra hozott információk helyesbítésével és az ilyen nyilván
hozatallal okozott károk után járó kielégítéssel kapcsolatos döntéshozatal, az illegális tevékenységek elleni védelemmel, munkajogi vitákkal, a külfö

bíróságok határozatainak elismerésével és végrehajtásával kapcsolatos döntéshozatal, a nemzetközi jogsegéllyel kapcsolatos feladatok végrehajtá
(illetékességük szerint), nemzetközi igazságügyi együttműködés kezdeményezése az uniós országokkal a hatáskörükbe tartozó ügyek kapcsán, va
jogsegély nyújtása.
Općinski sud u Puli-Pola
Kranjčevićeva 8
Helység / Település : Pula-Pola
Irányítószám : 52100
+385 52 377-606

+385 52 210-237
predsjednistvo@ospu.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ospu/
Megjegyzések :
A városi bíróságok hatáskörébe a következők tartoznak: büntető- és polgári eljárásokban történő döntéshozatal (a törvényben meghatározott hatás
korlátozásokra is figyelemmel), a végrehajtással, örökléssel, tartásdíjjal, a házasság meglétével vagy hiányával, a házasság megszüntetésével, ille
felbontásával kapcsolatos ügyekben való eljárás, az anyai vagy az apai jogállás megállapítása vagy megdöntése, szolgalmi eljárások lebonyolítása
birtokháborítással kapcsolatos jogvitákban történő döntéshozatal, ingatlan-nyilvántartási ügyekben való eljárás, ingatlan-nyilvántartás vezetése, a l
lízinggel és lakhatási kérdésekkel kapcsolatos vitákban való döntéshozatal, a nyilvánosságra hozott információk helyesbítésével és az ilyen nyilván
hozatallal okozott károk után járó kielégítéssel kapcsolatos döntéshozatal, az illegális tevékenységek elleni védelemmel, munkajogi vitákkal, a külfö

bíróságok határozatainak elismerésével és végrehajtásával kapcsolatos döntéshozatal, a nemzetközi jogsegéllyel kapcsolatos feladatok végrehajtá

(illetékességük szerint), nemzetközi igazságügyi együttműködés kezdeményezése az uniós országokkal a hatáskörükbe tartozó ügyek kapcsán, va
jogsegély nyújtása.
Općinski sud u Rijeci
Žrtava fašizma 7
Helység / Település : Rijeka
Irányítószám : 51000
+385 51 355-617
+385 51 213-110
ured.predsjednika@osri.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osri/

Megjegyzések :
A városi bíróságok hatáskörébe a következők tartoznak: büntető- és polgári eljárásokban történő döntéshozatal (a törvényben meghatározott hatás

korlátozásokra is figyelemmel), a végrehajtással, örökléssel, tartásdíjjal, a házasság meglétével vagy hiányával, a házasság megszüntetésével, ille
felbontásával kapcsolatos ügyekben való eljárás, az anyai vagy az apai jogállás megállapítása vagy megdöntése, szolgalmi eljárások lebonyolítása

birtokháborítással kapcsolatos jogvitákban történő döntéshozatal, ingatlan-nyilvántartási ügyekben való eljárás, ingatlan-nyilvántartás vezetése, a l
lízinggel és lakhatási kérdésekkel kapcsolatos vitákban való döntéshozatal, a nyilvánosságra hozott információk helyesbítésével és az ilyen nyilván

hozatallal okozott károk után járó kielégítéssel kapcsolatos döntéshozatal, az illegális tevékenységek elleni védelemmel, munkajogi vitákkal, a külfö
bíróságok határozatainak elismerésével és végrehajtásával kapcsolatos döntéshozatal, a nemzetközi jogsegéllyel kapcsolatos feladatok végrehajtá

(illetékességük szerint), nemzetközi igazságügyi együttműködés kezdeményezése az uniós országokkal a hatáskörükbe tartozó ügyek kapcsán, va
jogsegély nyújtása.
Općinski sud u Sesvetama
Zagrebačka 22
Helység / Település : Sesvete
Irányítószám : 10360

+385 1 2040 244
+385 1 2006 977
ured.predsjednika@ossv.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OGSZGSSSE/
Megjegyzések :
A városi bíróságok hatáskörébe a következők tartoznak: büntető- és polgári eljárásokban történő döntéshozatal (a törvényben meghatározott hatás
korlátozásokra is figyelemmel), a végrehajtással, örökléssel, tartásdíjjal, a házasság meglétével vagy hiányával, a házasság megszüntetésével, ille
felbontásával kapcsolatos ügyekben való eljárás, az anyai vagy az apai jogállás megállapítása vagy megdöntése, szolgalmi eljárások lebonyolítása
birtokháborítással kapcsolatos jogvitákban történő döntéshozatal, ingatlan-nyilvántartási ügyekben való eljárás, ingatlan-nyilvántartás vezetése, a l
lízinggel és lakhatási kérdésekkel kapcsolatos vitákban való döntéshozatal, a nyilvánosságra hozott információk helyesbítésével és az ilyen nyilván
hozatallal okozott károk után járó kielégítéssel kapcsolatos döntéshozatal, az illegális tevékenységek elleni védelemmel, munkajogi vitákkal, a külfö
bíróságok határozatainak elismerésével és végrehajtásával kapcsolatos döntéshozatal, a nemzetközi jogsegéllyel kapcsolatos feladatok végrehajtá
(illetékességük szerint), nemzetközi igazságügyi együttműködés kezdeményezése az uniós országokkal a hatáskörükbe tartozó ügyek kapcsán, va
jogsegély nyújtása.
Općinski sud u Sisku
Trg Ljudevita Posavskog 5 p.p.936
Helység / Település : Sisak
Irányítószám : 44000
+385 44 525-700
+385 44 522-923
ured.predsjednika@ossk.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ossi/
Megjegyzések :
A városi bíróságok hatáskörébe a következők tartoznak: büntető- és polgári eljárásokban történő döntéshozatal (a törvényben meghatározott hatás
korlátozásokra is figyelemmel), a végrehajtással, örökléssel, tartásdíjjal, a házasság meglétével vagy hiányával, a házasság megszüntetésével, ille

felbontásával kapcsolatos ügyekben való eljárás, az anyai vagy az apai jogállás megállapítása vagy megdöntése, szolgalmi eljárások lebonyolítása
birtokháborítással kapcsolatos jogvitákban történő döntéshozatal, ingatlan-nyilvántartási ügyekben való eljárás, ingatlan-nyilvántartás vezetése, a l

lízinggel és lakhatási kérdésekkel kapcsolatos vitákban való döntéshozatal, a nyilvánosságra hozott információk helyesbítésével és az ilyen nyilván
hozatallal okozott károk után járó kielégítéssel kapcsolatos döntéshozatal, az illegális tevékenységek elleni védelemmel, munkajogi vitákkal, a külfö

bíróságok határozatainak elismerésével és végrehajtásával kapcsolatos döntéshozatal, a nemzetközi jogsegéllyel kapcsolatos feladatok végrehajtá
(illetékességük szerint), nemzetközi igazságügyi együttműködés kezdeményezése az uniós országokkal a hatáskörükbe tartozó ügyek kapcsán, va
jogsegély nyújtása.
Općinski sud u Slavonskom Brodu

Trg pobjede 13
Helység / Település : Slavonski Brod
Irányítószám : 35000
+385 35 217-400
+385 35 410-296
ured.predsjednika@ossb.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSSB/
Megjegyzések :
A városi bíróságok hatáskörébe a következők tartoznak: büntető- és polgári eljárásokban történő döntéshozatal (a törvényben meghatározott hatás
korlátozásokra is figyelemmel), a végrehajtással, örökléssel, tartásdíjjal, a házasság meglétével vagy hiányával, a házasság megszüntetésével, ille

felbontásával kapcsolatos ügyekben való eljárás, az anyai vagy az apai jogállás megállapítása vagy megdöntése, szolgalmi eljárások lebonyolítása

birtokháborítással kapcsolatos jogvitákban történő döntéshozatal, ingatlan-nyilvántartási ügyekben való eljárás, ingatlan-nyilvántartás vezetése, a l
lízinggel és lakhatási kérdésekkel kapcsolatos vitákban való döntéshozatal, a nyilvánosságra hozott információk helyesbítésével és az ilyen nyilván

hozatallal okozott károk után járó kielégítéssel kapcsolatos döntéshozatal, az illegális tevékenységek elleni védelemmel, munkajogi vitákkal, a külfö
bíróságok határozatainak elismerésével és végrehajtásával kapcsolatos döntéshozatal, a nemzetközi jogsegéllyel kapcsolatos feladatok végrehajtá

(illetékességük szerint), nemzetközi igazságügyi együttműködés kezdeményezése az uniós országokkal a hatáskörükbe tartozó ügyek kapcsán, va
jogsegély nyújtása.
Općinski sud u Splitu
Ex vojarna Sv. Križ, Dračevac
Helység / Település : Split
Irányítószám : 21000
+385 21 755-710
+385 21 755-762
opcinskisud.Split@pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osst/

Megjegyzések :
A városi bíróságok hatáskörébe a következők tartoznak: büntető- és polgári eljárásokban történő döntéshozatal (a törvényben meghatározott hatás

korlátozásokra is figyelemmel), a végrehajtással, örökléssel, tartásdíjjal, a házasság meglétével vagy hiányával, a házasság megszüntetésével, ille
felbontásával kapcsolatos ügyekben való eljárás, az anyai vagy az apai jogállás megállapítása vagy megdöntése, szolgalmi eljárások lebonyolítása

birtokháborítással kapcsolatos jogvitákban történő döntéshozatal, ingatlan-nyilvántartási ügyekben való eljárás, ingatlan-nyilvántartás vezetése, a l
lízinggel és lakhatási kérdésekkel kapcsolatos vitákban való döntéshozatal, a nyilvánosságra hozott információk helyesbítésével és az ilyen nyilván

hozatallal okozott károk után járó kielégítéssel kapcsolatos döntéshozatal, az illegális tevékenységek elleni védelemmel, munkajogi vitákkal, a külfö
bíróságok határozatainak elismerésével és végrehajtásával kapcsolatos döntéshozatal, a nemzetközi jogsegéllyel kapcsolatos feladatok végrehajtá

(illetékességük szerint), nemzetközi igazságügyi együttműködés kezdeményezése az uniós országokkal a hatáskörükbe tartozó ügyek kapcsán, va
jogsegély nyújtása.

Općinski sud u Varaždinu
Braće Radića 2
Helység / Település : Varaždin
Irányítószám : 42000
+385 42 401-831
+385 42 312-563
ured.predsjednika@osvz.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osvz/
Megjegyzések :
A városi bíróságok hatáskörébe a következők tartoznak: büntető- és polgári eljárásokban történő döntéshozatal (a törvényben meghatározott hatás
korlátozásokra is figyelemmel), a végrehajtással, örökléssel, tartásdíjjal, a házasság meglétével vagy hiányával, a házasság megszüntetésével, ille
felbontásával kapcsolatos ügyekben való eljárás, az anyai vagy az apai jogállás megállapítása vagy megdöntése, szolgalmi eljárások lebonyolítása
birtokháborítással kapcsolatos jogvitákban történő döntéshozatal, ingatlan-nyilvántartási ügyekben való eljárás, ingatlan-nyilvántartás vezetése, a l
lízinggel és lakhatási kérdésekkel kapcsolatos vitákban való döntéshozatal, a nyilvánosságra hozott információk helyesbítésével és az ilyen nyilván
hozatallal okozott károk után járó kielégítéssel kapcsolatos döntéshozatal, az illegális tevékenységek elleni védelemmel, munkajogi vitákkal, a külfö
bíróságok határozatainak elismerésével és végrehajtásával kapcsolatos döntéshozatal, a nemzetközi jogsegéllyel kapcsolatos feladatok végrehajtá
(illetékességük szerint), nemzetközi igazságügyi együttműködés kezdeményezése az uniós országokkal a hatáskörükbe tartozó ügyek kapcsán, va
jogsegély nyújtása.
Općinski sud u Velikoj Gorici
Trga Kralja Tomislava 36
Helység / Település : Velika Gorica
Irányítószám : 10410
+385 1 626 95 00
+385 1 626 00 47
osvg@osvg.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osvg/
Megjegyzések :

A városi bíróságok hatáskörébe a következők tartoznak: büntető- és polgári eljárásokban történő döntéshozatal (a törvényben meghatározott hatás
korlátozásokra is figyelemmel), a végrehajtással, örökléssel, tartásdíjjal, a házasság meglétével vagy hiányával, a házasság megszüntetésével, ille

felbontásával kapcsolatos ügyekben való eljárás, az anyai vagy az apai jogállás megállapítása vagy megdöntése, szolgalmi eljárások lebonyolítása
birtokháborítással kapcsolatos jogvitákban történő döntéshozatal, ingatlan-nyilvántartási ügyekben való eljárás, ingatlan-nyilvántartás vezetése, a l

lízinggel és lakhatási kérdésekkel kapcsolatos vitákban való döntéshozatal, a nyilvánosságra hozott információk helyesbítésével és az ilyen nyilván
hozatallal okozott károk után járó kielégítéssel kapcsolatos döntéshozatal, az illegális tevékenységek elleni védelemmel, munkajogi vitákkal, a külfö

bíróságok határozatainak elismerésével és végrehajtásával kapcsolatos döntéshozatal, a nemzetközi jogsegéllyel kapcsolatos feladatok végrehajtá
(illetékességük szerint), nemzetközi igazságügyi együttműködés kezdeményezése az uniós országokkal a hatáskörükbe tartozó ügyek kapcsán, va
jogsegély nyújtása.
Općinski sud u Vinkovcima
Trg bana Josipa Šokčevića 17
Helység / Település : Vinkovci
Irányítószám : 32100
Megjegyzések :
A városi bíróságok hatáskörébe a következők tartoznak: büntető- és polgári eljárásokban történő döntéshozatal (a törvényben meghatározott hatás
korlátozásokra is figyelemmel), a végrehajtással, örökléssel, tartásdíjjal, a házasság meglétével vagy hiányával, a házasság megszüntetésével, ille

felbontásával kapcsolatos ügyekben való eljárás, az anyai vagy az apai jogállás megállapítása vagy megdöntése, szolgalmi eljárások lebonyolítása

birtokháborítással kapcsolatos jogvitákban történő döntéshozatal, ingatlan-nyilvántartási ügyekben való eljárás, ingatlan-nyilvántartás vezetése, a l
lízinggel és lakhatási kérdésekkel kapcsolatos vitákban való döntéshozatal, a nyilvánosságra hozott információk helyesbítésével és az ilyen nyilván

hozatallal okozott károk után járó kielégítéssel kapcsolatos döntéshozatal, az illegális tevékenységek elleni védelemmel, munkajogi vitákkal, a külfö
bíróságok határozatainak elismerésével és végrehajtásával kapcsolatos döntéshozatal, a nemzetközi jogsegéllyel kapcsolatos feladatok végrehajtá

(illetékességük szerint), nemzetközi igazságügyi együttműködés kezdeményezése az uniós országokkal a hatáskörükbe tartozó ügyek kapcsán, va
jogsegély nyújtása.
Općinski sud u Virovitici
Tomaša Masaryka 8
Helység / Település : Virovitica
Irányítószám : 33000
+385 33 840-900
+385 33 840-930
ured.predsjednika@osvr.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osvt/

Megjegyzések :
A városi bíróságok hatáskörébe a következők tartoznak: büntető- és polgári eljárásokban történő döntéshozatal (a törvényben meghatározott hatás

korlátozásokra is figyelemmel), a végrehajtással, örökléssel, tartásdíjjal, a házasság meglétével vagy hiányával, a házasság megszüntetésével, ille
felbontásával kapcsolatos ügyekben való eljárás, az anyai vagy az apai jogállás megállapítása vagy megdöntése, szolgalmi eljárások lebonyolítása

birtokháborítással kapcsolatos jogvitákban történő döntéshozatal, ingatlan-nyilvántartási ügyekben való eljárás, ingatlan-nyilvántartás vezetése, a l
lízinggel és lakhatási kérdésekkel kapcsolatos vitákban való döntéshozatal, a nyilvánosságra hozott információk helyesbítésével és az ilyen nyilván

hozatallal okozott károk után járó kielégítéssel kapcsolatos döntéshozatal, az illegális tevékenységek elleni védelemmel, munkajogi vitákkal, a külfö
bíróságok határozatainak elismerésével és végrehajtásával kapcsolatos döntéshozatal, a nemzetközi jogsegéllyel kapcsolatos feladatok végrehajtá

(illetékességük szerint), nemzetközi igazságügyi együttműködés kezdeményezése az uniós országokkal a hatáskörükbe tartozó ügyek kapcsán, va
jogsegély nyújtása.

Općinski sud u Vukovaru
Županijska 31
Helység / Település : Vukovar
Irányítószám : 32000
+385 32 451-602
+385 32 451-645
ured.predsjednika@osvu.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osvu/
Megjegyzések :
A városi bíróságok hatáskörébe a következők tartoznak: büntető- és polgári eljárásokban történő döntéshozatal (a törvényben meghatározott hatás
korlátozásokra is figyelemmel), a végrehajtással, örökléssel, tartásdíjjal, a házasság meglétével vagy hiányával, a házasság megszüntetésével, ille
felbontásával kapcsolatos ügyekben való eljárás, az anyai vagy az apai jogállás megállapítása vagy megdöntése, szolgalmi eljárások lebonyolítása
birtokháborítással kapcsolatos jogvitákban történő döntéshozatal, ingatlan-nyilvántartási ügyekben való eljárás, ingatlan-nyilvántartás vezetése, a l
lízinggel és lakhatási kérdésekkel kapcsolatos vitákban való döntéshozatal, a nyilvánosságra hozott információk helyesbítésével és az ilyen nyilván
hozatallal okozott károk után járó kielégítéssel kapcsolatos döntéshozatal, az illegális tevékenységek elleni védelemmel, munkajogi vitákkal, a külfö
bíróságok határozatainak elismerésével és végrehajtásával kapcsolatos döntéshozatal, a nemzetközi jogsegéllyel kapcsolatos feladatok végrehajtá
(illetékességük szerint), nemzetközi igazságügyi együttműködés kezdeményezése az uniós országokkal a hatáskörükbe tartozó ügyek kapcsán, va
jogsegély nyújtása.
Općinski sud u Zadru
Ulica plemića Borelli 9
Helység / Település : Zadar
Irányítószám : 23000
+385 23 309-942
+385 23 213-196
ured.predsjednika@oszd.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/oszd/
Megjegyzések :

A városi bíróságok hatáskörébe a következők tartoznak: büntető- és polgári eljárásokban történő döntéshozatal (a törvényben meghatározott hatás
korlátozásokra is figyelemmel), a végrehajtással, örökléssel, tartásdíjjal, a házasság meglétével vagy hiányával, a házasság megszüntetésével, ille

felbontásával kapcsolatos ügyekben való eljárás, az anyai vagy az apai jogállás megállapítása vagy megdöntése, szolgalmi eljárások lebonyolítása
birtokháborítással kapcsolatos jogvitákban történő döntéshozatal, ingatlan-nyilvántartási ügyekben való eljárás, ingatlan-nyilvántartás vezetése, a l

lízinggel és lakhatási kérdésekkel kapcsolatos vitákban való döntéshozatal, a nyilvánosságra hozott információk helyesbítésével és az ilyen nyilván
hozatallal okozott károk után járó kielégítéssel kapcsolatos döntéshozatal, az illegális tevékenységek elleni védelemmel, munkajogi vitákkal, a külfö

bíróságok határozatainak elismerésével és végrehajtásával kapcsolatos döntéshozatal, a nemzetközi jogsegéllyel kapcsolatos feladatok végrehajtá
(illetékességük szerint), nemzetközi igazságügyi együttműködés kezdeményezése az uniós országokkal a hatáskörükbe tartozó ügyek kapcsán, va
jogsegély nyújtása.
Općinski sud u Zlataru
Trg slobode 14a
Helység / Település : Zlatar
Irányítószám : 49250
+385 49 426-857
+385 49 466-827
ured.predsjednika@oszl.pravosudje.hr

http://sudovi.pravosudje.hr/oszl/

Megjegyzések :
A városi bíróságok hatáskörébe a következők tartoznak: büntető- és polgári eljárásokban történő döntéshozatal (a törvényben meghatározott hatás

korlátozásokra is figyelemmel), a végrehajtással, örökléssel, tartásdíjjal, a házasság meglétével vagy hiányával, a házasság megszüntetésével, ille
felbontásával kapcsolatos ügyekben való eljárás, az anyai vagy az apai jogállás megállapítása vagy megdöntése, szolgalmi eljárások lebonyolítása

birtokháborítással kapcsolatos jogvitákban történő döntéshozatal, ingatlan-nyilvántartási ügyekben való eljárás, ingatlan-nyilvántartás vezetése, a l
lízinggel és lakhatási kérdésekkel kapcsolatos vitákban való döntéshozatal, a nyilvánosságra hozott információk helyesbítésével és az ilyen nyilván

hozatallal okozott károk után járó kielégítéssel kapcsolatos döntéshozatal, az illegális tevékenységek elleni védelemmel, munkajogi vitákkal, a külfö
bíróságok határozatainak elismerésével és végrehajtásával kapcsolatos döntéshozatal, a nemzetközi jogsegéllyel kapcsolatos feladatok végrehajtá

(illetékességük szerint), nemzetközi igazságügyi együttműködés kezdeményezése az uniós országokkal a hatáskörükbe tartozó ügyek kapcsán, va
jogsegély nyújtása.
Općinski sud u Čakovcu
Ruđera Boškovića 18
Helység / Település : Čakovec
Irányítószám : 40000
+385 40 379-613
+385 40 379-686
ured.predsjednika@osck.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSCK/

Megjegyzések :
A városi bíróságok hatáskörébe a következők tartoznak: büntető- és polgári eljárásokban történő döntéshozatal (a törvényben meghatározott hatás

korlátozásokra is figyelemmel), a végrehajtással, örökléssel, tartásdíjjal, a házasság meglétével vagy hiányával, a házasság megszüntetésével, ille
felbontásával kapcsolatos ügyekben való eljárás, az anyai vagy az apai jogállás megállapítása vagy megdöntése, szolgalmi eljárások lebonyolítása

birtokháborítással kapcsolatos jogvitákban történő döntéshozatal, ingatlan-nyilvántartási ügyekben való eljárás, ingatlan-nyilvántartás vezetése, a l
lízinggel és lakhatási kérdésekkel kapcsolatos vitákban való döntéshozatal, a nyilvánosságra hozott információk helyesbítésével és az ilyen nyilván

hozatallal okozott károk után járó kielégítéssel kapcsolatos döntéshozatal, az illegális tevékenységek elleni védelemmel, munkajogi vitákkal, a külfö
bíróságok határozatainak elismerésével és végrehajtásával kapcsolatos döntéshozatal, a nemzetközi jogsegéllyel kapcsolatos feladatok végrehajtá
(illetékességük szerint), nemzetközi igazságügyi együttműködés kezdeményezése az uniós országokkal a hatáskörükbe tartozó ügyek kapcsán, va
jogsegély nyújtása.
Općinski sud u Đakovu
Trg dr. Franje Tuđmana 2
Helység / Település : Đakovo
Irányítószám : 31400
+385 31 840-120
+385 31 840-125
ured.predsjednika@osdk.pravosudje.hr
Megjegyzések :
A városi bíróságok hatáskörébe a következők tartoznak: büntető- és polgári eljárásokban történő döntéshozatal (a törvényben meghatározott hatás
korlátozásokra is figyelemmel), a végrehajtással, örökléssel, tartásdíjjal, a házasság meglétével vagy hiányával, a házasság megszüntetésével, ille
felbontásával kapcsolatos ügyekben való eljárás, az anyai vagy az apai jogállás megállapítása vagy megdöntése, szolgalmi eljárások lebonyolítása
birtokháborítással kapcsolatos jogvitákban történő döntéshozatal, ingatlan-nyilvántartási ügyekben való eljárás, ingatlan-nyilvántartás vezetése, a l
lízinggel és lakhatási kérdésekkel kapcsolatos vitákban való döntéshozatal, a nyilvánosságra hozott információk helyesbítésével és az ilyen nyilván
hozatallal okozott károk után járó kielégítéssel kapcsolatos döntéshozatal, az illegális tevékenységek elleni védelemmel, munkajogi vitákkal, a külfö
bíróságok határozatainak elismerésével és végrehajtásával kapcsolatos döntéshozatal, a nemzetközi jogsegéllyel kapcsolatos feladatok végrehajtá
(illetékességük szerint), nemzetközi igazságügyi együttműködés kezdeményezése az uniós országokkal a hatáskörükbe tartozó ügyek kapcsán, va
jogsegély nyújtása.
Općinski sud u Šibeniku
Stjepana Radića 81
Helység / Település : Šibenik
Irányítószám : 22000
+385 22 209-101
+385 22 212-894
ured.predsjednika@ossi.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ossib/

Megjegyzések :
A városi bíróságok hatáskörébe a következők tartoznak: büntető- és polgári eljárásokban történő döntéshozatal (a törvényben meghatározott hatás

korlátozásokra is figyelemmel), a végrehajtással, örökléssel, tartásdíjjal, a házasság meglétével vagy hiányával, a házasság megszüntetésével, ille
felbontásával kapcsolatos ügyekben való eljárás, az anyai vagy az apai jogállás megállapítása vagy megdöntése, szolgalmi eljárások lebonyolítása

birtokháborítással kapcsolatos jogvitákban történő döntéshozatal, ingatlan-nyilvántartási ügyekben való eljárás, ingatlan-nyilvántartás vezetése, a l
lízinggel és lakhatási kérdésekkel kapcsolatos vitákban való döntéshozatal, a nyilvánosságra hozott információk helyesbítésével és az ilyen nyilván
hozatallal okozott károk után járó kielégítéssel kapcsolatos döntéshozatal, az illegális tevékenységek elleni védelemmel, munkajogi vitákkal, a külfö
bíróságok határozatainak elismerésével és végrehajtásával kapcsolatos döntéshozatal, a nemzetközi jogsegéllyel kapcsolatos feladatok végrehajtá
(illetékességük szerint), nemzetközi igazságügyi együttműködés kezdeményezése az uniós országokkal a hatáskörükbe tartozó ügyek kapcsán, va
jogsegély nyújtása.

