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Państwo: Chorwacja
Instrument: Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych – Rozporządzenie Bruksela I
Typ kompetencji: Sądy egzekucyjne
Na podstawie podanych informacji znaleziono więcej niż jeden sąd/urząd mający kompetencje w odniesieniu do tego instrumentu prawnego. Są to
Općinski građanski sud u Zagrebu
Ulica grada Vukovara 84
Miejscowość : Zagreb
Kod pocztowy : 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
Miejscowość : Bjelovar
Kod pocztowy : 43000
+385 43 274-126
+385 43 274-151
ured.predsjednika@osbj.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osbj/

Uwagi :
Sądy grodzkie orzekają w postępowaniach karnych i cywilnych (w granicach swojej właściwości rzeczowej określonej na mocy prawa), w sprawach
egzekucyjnych, w sprawach dotyczących prawa spadkowego i roszczeń alimentacyjnych, stwierdzenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa oraz
rozwiązania małżeństwa, w sprawach rozwodowych oraz dotyczących ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa, prowadzą postępowania dotyczące

służebności, rozstrzygają spory dotyczące naruszenia własności, zajmują się sprawami dotyczącymi ewidencji gruntów, prowadzą rejestr nierucho
rozstrzygają w sporach dotyczących dzierżawy, leasingu, spraw mieszkalnictwa, korekty opublikowanych informacji i odszkodowania za szkody wy

takich informacji, ochrony przed nielegalnymi działaniami, rozstrzygają w sporach pracowniczych oraz w sprawie uznawania i wykonywania orzecz
zagranicznych, wykonują zadania związane z międzynarodową pomocą prawną w postępowaniach w sprawach należących do ich jurysdykcji, naw
międzynarodową współpracę sądową z państwami członkowskimi UE w sprawach podlegających ich jurysdykcji i oferują pomoc prawną.
Općinski sud u Crikvenici
Kralja Tomislava 85a
Miejscowość : Crikvenica

Kod pocztowy : 51260
+385 51 554-178
+385 51 554-018
Opcinskisud.Crikvenica@oscr.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/
Uwagi :
Sądy grodzkie orzekają w postępowaniach karnych i cywilnych (w granicach swojej właściwości rzeczowej określonej na mocy prawa), w sprawach
egzekucyjnych, w sprawach dotyczących prawa spadkowego i roszczeń alimentacyjnych, stwierdzenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa oraz
rozwiązania małżeństwa, w sprawach rozwodowych oraz dotyczących ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa, prowadzą postępowania dotyczące
służebności, rozstrzygają spory dotyczące naruszenia własności, zajmują się sprawami dotyczącymi ewidencji gruntów, prowadzą rejestr nierucho
rozstrzygają w sporach dotyczących dzierżawy, leasingu, spraw mieszkalnictwa, korekty opublikowanych informacji i odszkodowania za szkody wy
takich informacji, ochrony przed nielegalnymi działaniami, rozstrzygają w sporach pracowniczych oraz w sprawie uznawania i wykonywania orzecz
zagranicznych, wykonują zadania związane z międzynarodową pomocą prawną w postępowaniach w sprawach należących do ich jurysdykcji, naw
międzynarodową współpracę sądową z państwami członkowskimi UE w sprawach podlegających ich jurysdykcji i oferują pomoc prawną.
Općinski sud u Dubrovniku
Dr. Ante Starčevića 23
Miejscowość : Dubrovnik
Kod pocztowy : 20000
+385 20 448-106
+385 20 357-667
ured.predsjednika@osdu.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osdu/
Uwagi :
Sądy grodzkie orzekają w postępowaniach karnych i cywilnych (w granicach swojej właściwości rzeczowej określonej na mocy prawa), w sprawach
egzekucyjnych, w sprawach dotyczących prawa spadkowego i roszczeń alimentacyjnych, stwierdzenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa oraz
rozwiązania małżeństwa, w sprawach rozwodowych oraz dotyczących ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa, prowadzą postępowania dotyczące
służebności, rozstrzygają spory dotyczące naruszenia własności, zajmują się sprawami dotyczącymi ewidencji gruntów, prowadzą rejestr nierucho

rozstrzygają w sporach dotyczących dzierżawy, leasingu, spraw mieszkalnictwa, korekty opublikowanych informacji i odszkodowania za szkody wy

takich informacji, ochrony przed nielegalnymi działaniami, rozstrzygają w sporach pracowniczych oraz w sprawie uznawania i wykonywania orzecz
zagranicznych, wykonują zadania związane z międzynarodową pomocą prawną w postępowaniach w sprawach należących do ich jurysdykcji, naw
międzynarodową współpracę sądową z państwami członkowskimi UE w sprawach podlegających ich jurysdykcji i oferują pomoc prawną.
Općinski sud u Gospiću
Trg Alojzije Stepinca 3
Miejscowość : Gospić
Kod pocztowy : 53000
+385 53 558-882
+385 53 572-424
opcinski.sud@osgs.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSGS/
Uwagi :

Sądy grodzkie orzekają w postępowaniach karnych i cywilnych (w granicach swojej właściwości rzeczowej określonej na mocy prawa), w sprawach
egzekucyjnych, w sprawach dotyczących prawa spadkowego i roszczeń alimentacyjnych, stwierdzenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa oraz

rozwiązania małżeństwa, w sprawach rozwodowych oraz dotyczących ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa, prowadzą postępowania dotyczące
służebności, rozstrzygają spory dotyczące naruszenia własności, zajmują się sprawami dotyczącymi ewidencji gruntów, prowadzą rejestr nierucho

rozstrzygają w sporach dotyczących dzierżawy, leasingu, spraw mieszkalnictwa, korekty opublikowanych informacji i odszkodowania za szkody wy
takich informacji, ochrony przed nielegalnymi działaniami, rozstrzygają w sporach pracowniczych oraz w sprawie uznawania i wykonywania orzecz

zagranicznych, wykonują zadania związane z międzynarodową pomocą prawną w postępowaniach w sprawach należących do ich jurysdykcji, naw
międzynarodową współpracę sądową z państwami członkowskimi UE w sprawach podlegających ich jurysdykcji i oferują pomoc prawną.
Općinski sud u Karlovcu
Trg hrvatskih branitelja 1
Miejscowość : Karlovac
Kod pocztowy : 47000

+385 47 606-236
+385 47 415-310
ured.predsjednika@oska.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/oska/
Uwagi :
Sądy grodzkie orzekają w postępowaniach karnych i cywilnych (w granicach swojej właściwości rzeczowej określonej na mocy prawa), w sprawach
egzekucyjnych, w sprawach dotyczących prawa spadkowego i roszczeń alimentacyjnych, stwierdzenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa oraz
rozwiązania małżeństwa, w sprawach rozwodowych oraz dotyczących ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa, prowadzą postępowania dotyczące
służebności, rozstrzygają spory dotyczące naruszenia własności, zajmują się sprawami dotyczącymi ewidencji gruntów, prowadzą rejestr nierucho
rozstrzygają w sporach dotyczących dzierżawy, leasingu, spraw mieszkalnictwa, korekty opublikowanych informacji i odszkodowania za szkody wy
takich informacji, ochrony przed nielegalnymi działaniami, rozstrzygają w sporach pracowniczych oraz w sprawie uznawania i wykonywania orzecz
zagranicznych, wykonują zadania związane z międzynarodową pomocą prawną w postępowaniach w sprawach należących do ich jurysdykcji, naw
międzynarodową współpracę sądową z państwami członkowskimi UE w sprawach podlegających ich jurysdykcji i oferują pomoc prawną.
Općinski sud u Koprivnici
Hrvatske državnosti 5
Miejscowość : Koprivnica
Kod pocztowy : 48000
+385 48 240-360
+385 48 622-006
ured.predsjednika@oskc.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/oskp/
Uwagi :
Sądy grodzkie orzekają w postępowaniach karnych i cywilnych (w granicach swojej właściwości rzeczowej określonej na mocy prawa), w sprawach
egzekucyjnych, w sprawach dotyczących prawa spadkowego i roszczeń alimentacyjnych, stwierdzenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa oraz
rozwiązania małżeństwa, w sprawach rozwodowych oraz dotyczących ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa, prowadzą postępowania dotyczące

służebności, rozstrzygają spory dotyczące naruszenia własności, zajmują się sprawami dotyczącymi ewidencji gruntów, prowadzą rejestr nierucho
rozstrzygają w sporach dotyczących dzierżawy, leasingu, spraw mieszkalnictwa, korekty opublikowanych informacji i odszkodowania za szkody wy

takich informacji, ochrony przed nielegalnymi działaniami, rozstrzygają w sporach pracowniczych oraz w sprawie uznawania i wykonywania orzecz
zagranicznych, wykonują zadania związane z międzynarodową pomocą prawną w postępowaniach w sprawach należących do ich jurysdykcji, naw
międzynarodową współpracę sądową z państwami członkowskimi UE w sprawach podlegających ich jurysdykcji i oferują pomoc prawną.
Općinski sud u Kutini
Hrvatskih branitelja 1
Miejscowość : Kutina

Kod pocztowy : 44320
+385 44 691-200
+385 44 680-996
ured.predsjednika@osku.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSKT/
Uwagi :
Sądy grodzkie orzekają w postępowaniach karnych i cywilnych (w granicach swojej właściwości rzeczowej określonej na mocy prawa), w sprawach
egzekucyjnych, w sprawach dotyczących prawa spadkowego i roszczeń alimentacyjnych, stwierdzenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa oraz
rozwiązania małżeństwa, w sprawach rozwodowych oraz dotyczących ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa, prowadzą postępowania dotyczące
służebności, rozstrzygają spory dotyczące naruszenia własności, zajmują się sprawami dotyczącymi ewidencji gruntów, prowadzą rejestr nierucho

rozstrzygają w sporach dotyczących dzierżawy, leasingu, spraw mieszkalnictwa, korekty opublikowanych informacji i odszkodowania za szkody wy

takich informacji, ochrony przed nielegalnymi działaniami, rozstrzygają w sporach pracowniczych oraz w sprawie uznawania i wykonywania orzecz
zagranicznych, wykonują zadania związane z międzynarodową pomocą prawną w postępowaniach w sprawach należących do ich jurysdykcji, naw
międzynarodową współpracę sądową z państwami członkowskimi UE w sprawach podlegających ich jurysdykcji i oferują pomoc prawną.
Općinski sud u Makarskoj
Kralja Petra Krešimira IV br. 2
Miejscowość : Makarska
Kod pocztowy : 21300
+385 21 695-340
+385 21 695-358
ured.predsjednika@osma.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osmk/
Uwagi :

Sądy grodzkie orzekają w postępowaniach karnych i cywilnych (w granicach swojej właściwości rzeczowej określonej na mocy prawa), w sprawach
egzekucyjnych, w sprawach dotyczących prawa spadkowego i roszczeń alimentacyjnych, stwierdzenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa oraz

rozwiązania małżeństwa, w sprawach rozwodowych oraz dotyczących ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa, prowadzą postępowania dotyczące
służebności, rozstrzygają spory dotyczące naruszenia własności, zajmują się sprawami dotyczącymi ewidencji gruntów, prowadzą rejestr nierucho

rozstrzygają w sporach dotyczących dzierżawy, leasingu, spraw mieszkalnictwa, korekty opublikowanych informacji i odszkodowania za szkody wy
takich informacji, ochrony przed nielegalnymi działaniami, rozstrzygają w sporach pracowniczych oraz w sprawie uznawania i wykonywania orzecz

zagranicznych, wykonują zadania związane z międzynarodową pomocą prawną w postępowaniach w sprawach należących do ich jurysdykcji, naw
międzynarodową współpracę sądową z państwami członkowskimi UE w sprawach podlegających ich jurysdykcji i oferują pomoc prawną.
Općinski sud u Metkoviću
Andrije Hebranga 9
Miejscowość : Metković
Kod pocztowy : 20350

+385 20 642-657
+385 20 642 663
ured.predsjednika@osme.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osmet/
Uwagi :
Sądy grodzkie orzekają w postępowaniach karnych i cywilnych (w granicach swojej właściwości rzeczowej określonej na mocy prawa), w sprawach
egzekucyjnych, w sprawach dotyczących prawa spadkowego i roszczeń alimentacyjnych, stwierdzenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa oraz
rozwiązania małżeństwa, w sprawach rozwodowych oraz dotyczących ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa, prowadzą postępowania dotyczące
służebności, rozstrzygają spory dotyczące naruszenia własności, zajmują się sprawami dotyczącymi ewidencji gruntów, prowadzą rejestr nierucho
rozstrzygają w sporach dotyczących dzierżawy, leasingu, spraw mieszkalnictwa, korekty opublikowanych informacji i odszkodowania za szkody wy
takich informacji, ochrony przed nielegalnymi działaniami, rozstrzygają w sporach pracowniczych oraz w sprawie uznawania i wykonywania orzecz
zagranicznych, wykonują zadania związane z międzynarodową pomocą prawną w postępowaniach w sprawach należących do ich jurysdykcji, naw
międzynarodową współpracę sądową z państwami członkowskimi UE w sprawach podlegających ich jurysdykcji i oferują pomoc prawną.
Općinski sud u Novom Zagrebu
Turinina 3
Miejscowość : Zagreb
Kod pocztowy : 10010
+385 1 2356 860
+385 1 2356 882
ured.predsjednika@osnzg.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSNZG/
Uwagi :
Sądy grodzkie orzekają w postępowaniach karnych i cywilnych (w granicach swojej właściwości rzeczowej określonej na mocy prawa), w sprawach
egzekucyjnych, w sprawach dotyczących prawa spadkowego i roszczeń alimentacyjnych, stwierdzenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa oraz
rozwiązania małżeństwa, w sprawach rozwodowych oraz dotyczących ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa, prowadzą postępowania dotyczące

służebności, rozstrzygają spory dotyczące naruszenia własności, zajmują się sprawami dotyczącymi ewidencji gruntów, prowadzą rejestr nierucho
rozstrzygają w sporach dotyczących dzierżawy, leasingu, spraw mieszkalnictwa, korekty opublikowanych informacji i odszkodowania za szkody wy

takich informacji, ochrony przed nielegalnymi działaniami, rozstrzygają w sporach pracowniczych oraz w sprawie uznawania i wykonywania orzecz
zagranicznych, wykonują zadania związane z międzynarodową pomocą prawną w postępowaniach w sprawach należących do ich jurysdykcji, naw
międzynarodową współpracę sądową z państwami członkowskimi UE w sprawach podlegających ich jurysdykcji i oferują pomoc prawną.
Općinski sud u Osijeku
Europska avenija 7
Miejscowość : Osijek

Kod pocztowy : 31000
+385 31 228-411
+385 31 202-419
ured.predsjednika@osos.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osos/
Uwagi :
Sądy grodzkie orzekają w postępowaniach karnych i cywilnych (w granicach swojej właściwości rzeczowej określonej na mocy prawa), w sprawach
egzekucyjnych, w sprawach dotyczących prawa spadkowego i roszczeń alimentacyjnych, stwierdzenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa oraz
rozwiązania małżeństwa, w sprawach rozwodowych oraz dotyczących ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa, prowadzą postępowania dotyczące
służebności, rozstrzygają spory dotyczące naruszenia własności, zajmują się sprawami dotyczącymi ewidencji gruntów, prowadzą rejestr nierucho

rozstrzygają w sporach dotyczących dzierżawy, leasingu, spraw mieszkalnictwa, korekty opublikowanych informacji i odszkodowania za szkody wy

takich informacji, ochrony przed nielegalnymi działaniami, rozstrzygają w sporach pracowniczych oraz w sprawie uznawania i wykonywania orzecz
zagranicznych, wykonują zadania związane z międzynarodową pomocą prawną w postępowaniach w sprawach należących do ich jurysdykcji, naw
międzynarodową współpracę sądową z państwami członkowskimi UE w sprawach podlegających ich jurysdykcji i oferują pomoc prawną.
Općinski sud u Pazinu
Franjevačke stube 2
Miejscowość : Pazin
Kod pocztowy : 52000
+385 52 619-100
+385 52 619-107
ured.predsjednika@ospa.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSPZ/
Uwagi :

Sądy grodzkie orzekają w postępowaniach karnych i cywilnych (w granicach swojej właściwości rzeczowej określonej na mocy prawa), w sprawach
egzekucyjnych, w sprawach dotyczących prawa spadkowego i roszczeń alimentacyjnych, stwierdzenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa oraz

rozwiązania małżeństwa, w sprawach rozwodowych oraz dotyczących ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa, prowadzą postępowania dotyczące
służebności, rozstrzygają spory dotyczące naruszenia własności, zajmują się sprawami dotyczącymi ewidencji gruntów, prowadzą rejestr nierucho

rozstrzygają w sporach dotyczących dzierżawy, leasingu, spraw mieszkalnictwa, korekty opublikowanych informacji i odszkodowania za szkody wy
takich informacji, ochrony przed nielegalnymi działaniami, rozstrzygają w sporach pracowniczych oraz w sprawie uznawania i wykonywania orzecz

zagranicznych, wykonują zadania związane z międzynarodową pomocą prawną w postępowaniach w sprawach należących do ich jurysdykcji, naw
międzynarodową współpracę sądową z państwami członkowskimi UE w sprawach podlegających ich jurysdykcji i oferują pomoc prawną.
Općinski sud u Požegi
Svetog Florijana 2
Miejscowość : Požega
Kod pocztowy : 34000

+385 34 290-500
+385 34 290-516
ured.predsjednika@ospz.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ospoz/
Uwagi :
Sądy grodzkie orzekają w postępowaniach karnych i cywilnych (w granicach swojej właściwości rzeczowej określonej na mocy prawa), w sprawach
egzekucyjnych, w sprawach dotyczących prawa spadkowego i roszczeń alimentacyjnych, stwierdzenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa oraz
rozwiązania małżeństwa, w sprawach rozwodowych oraz dotyczących ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa, prowadzą postępowania dotyczące
służebności, rozstrzygają spory dotyczące naruszenia własności, zajmują się sprawami dotyczącymi ewidencji gruntów, prowadzą rejestr nierucho
rozstrzygają w sporach dotyczących dzierżawy, leasingu, spraw mieszkalnictwa, korekty opublikowanych informacji i odszkodowania za szkody wy
takich informacji, ochrony przed nielegalnymi działaniami, rozstrzygają w sporach pracowniczych oraz w sprawie uznawania i wykonywania orzecz
zagranicznych, wykonują zadania związane z międzynarodową pomocą prawną w postępowaniach w sprawach należących do ich jurysdykcji, naw
międzynarodową współpracę sądową z państwami członkowskimi UE w sprawach podlegających ich jurysdykcji i oferują pomoc prawną.
Općinski sud u Puli-Pola
Kranjčevićeva 8
Miejscowość : Pula-Pola
Kod pocztowy : 52100
+385 52 377-606
+385 52 210-237
predsjednistvo@ospu.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ospu/
Uwagi :
Sądy grodzkie orzekają w postępowaniach karnych i cywilnych (w granicach swojej właściwości rzeczowej określonej na mocy prawa), w sprawach
egzekucyjnych, w sprawach dotyczących prawa spadkowego i roszczeń alimentacyjnych, stwierdzenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa oraz
rozwiązania małżeństwa, w sprawach rozwodowych oraz dotyczących ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa, prowadzą postępowania dotyczące

służebności, rozstrzygają spory dotyczące naruszenia własności, zajmują się sprawami dotyczącymi ewidencji gruntów, prowadzą rejestr nierucho
rozstrzygają w sporach dotyczących dzierżawy, leasingu, spraw mieszkalnictwa, korekty opublikowanych informacji i odszkodowania za szkody wy

takich informacji, ochrony przed nielegalnymi działaniami, rozstrzygają w sporach pracowniczych oraz w sprawie uznawania i wykonywania orzecz
zagranicznych, wykonują zadania związane z międzynarodową pomocą prawną w postępowaniach w sprawach należących do ich jurysdykcji, naw
międzynarodową współpracę sądową z państwami członkowskimi UE w sprawach podlegających ich jurysdykcji i oferują pomoc prawną.
Općinski sud u Rijeci
Žrtava fašizma 7
Miejscowość : Rijeka

Kod pocztowy : 51000
+385 51 355-617
+385 51 213-110
ured.predsjednika@osri.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osri/
Uwagi :
Sądy grodzkie orzekają w postępowaniach karnych i cywilnych (w granicach swojej właściwości rzeczowej określonej na mocy prawa), w sprawach
egzekucyjnych, w sprawach dotyczących prawa spadkowego i roszczeń alimentacyjnych, stwierdzenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa oraz
rozwiązania małżeństwa, w sprawach rozwodowych oraz dotyczących ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa, prowadzą postępowania dotyczące
służebności, rozstrzygają spory dotyczące naruszenia własności, zajmują się sprawami dotyczącymi ewidencji gruntów, prowadzą rejestr nierucho

rozstrzygają w sporach dotyczących dzierżawy, leasingu, spraw mieszkalnictwa, korekty opublikowanych informacji i odszkodowania za szkody wy

takich informacji, ochrony przed nielegalnymi działaniami, rozstrzygają w sporach pracowniczych oraz w sprawie uznawania i wykonywania orzecz
zagranicznych, wykonują zadania związane z międzynarodową pomocą prawną w postępowaniach w sprawach należących do ich jurysdykcji, naw
międzynarodową współpracę sądową z państwami członkowskimi UE w sprawach podlegających ich jurysdykcji i oferują pomoc prawną.
Općinski sud u Sesvetama
Zagrebačka 22
Miejscowość : Sesvete
Kod pocztowy : 10360
+385 1 2040 244
+385 1 2006 977
ured.predsjednika@ossv.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OGSZGSSSE/
Uwagi :

Sądy grodzkie orzekają w postępowaniach karnych i cywilnych (w granicach swojej właściwości rzeczowej określonej na mocy prawa), w sprawach
egzekucyjnych, w sprawach dotyczących prawa spadkowego i roszczeń alimentacyjnych, stwierdzenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa oraz

rozwiązania małżeństwa, w sprawach rozwodowych oraz dotyczących ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa, prowadzą postępowania dotyczące
służebności, rozstrzygają spory dotyczące naruszenia własności, zajmują się sprawami dotyczącymi ewidencji gruntów, prowadzą rejestr nierucho

rozstrzygają w sporach dotyczących dzierżawy, leasingu, spraw mieszkalnictwa, korekty opublikowanych informacji i odszkodowania za szkody wy
takich informacji, ochrony przed nielegalnymi działaniami, rozstrzygają w sporach pracowniczych oraz w sprawie uznawania i wykonywania orzecz

zagranicznych, wykonują zadania związane z międzynarodową pomocą prawną w postępowaniach w sprawach należących do ich jurysdykcji, naw
międzynarodową współpracę sądową z państwami członkowskimi UE w sprawach podlegających ich jurysdykcji i oferują pomoc prawną.
Općinski sud u Sisku
Trg Ljudevita Posavskog 5 p.p.936
Miejscowość : Sisak
Kod pocztowy : 44000

+385 44 525-700
+385 44 522-923
ured.predsjednika@ossk.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ossi/
Uwagi :
Sądy grodzkie orzekają w postępowaniach karnych i cywilnych (w granicach swojej właściwości rzeczowej określonej na mocy prawa), w sprawach
egzekucyjnych, w sprawach dotyczących prawa spadkowego i roszczeń alimentacyjnych, stwierdzenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa oraz
rozwiązania małżeństwa, w sprawach rozwodowych oraz dotyczących ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa, prowadzą postępowania dotyczące
służebności, rozstrzygają spory dotyczące naruszenia własności, zajmują się sprawami dotyczącymi ewidencji gruntów, prowadzą rejestr nierucho
rozstrzygają w sporach dotyczących dzierżawy, leasingu, spraw mieszkalnictwa, korekty opublikowanych informacji i odszkodowania za szkody wy
takich informacji, ochrony przed nielegalnymi działaniami, rozstrzygają w sporach pracowniczych oraz w sprawie uznawania i wykonywania orzecz
zagranicznych, wykonują zadania związane z międzynarodową pomocą prawną w postępowaniach w sprawach należących do ich jurysdykcji, naw
międzynarodową współpracę sądową z państwami członkowskimi UE w sprawach podlegających ich jurysdykcji i oferują pomoc prawną.
Općinski sud u Slavonskom Brodu
Trg pobjede 13
Miejscowość : Slavonski Brod
Kod pocztowy : 35000
+385 35 217-400
+385 35 410-296
ured.predsjednika@ossb.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSSB/
Uwagi :
Sądy grodzkie orzekają w postępowaniach karnych i cywilnych (w granicach swojej właściwości rzeczowej określonej na mocy prawa), w sprawach
egzekucyjnych, w sprawach dotyczących prawa spadkowego i roszczeń alimentacyjnych, stwierdzenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa oraz
rozwiązania małżeństwa, w sprawach rozwodowych oraz dotyczących ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa, prowadzą postępowania dotyczące

służebności, rozstrzygają spory dotyczące naruszenia własności, zajmują się sprawami dotyczącymi ewidencji gruntów, prowadzą rejestr nierucho
rozstrzygają w sporach dotyczących dzierżawy, leasingu, spraw mieszkalnictwa, korekty opublikowanych informacji i odszkodowania za szkody wy

takich informacji, ochrony przed nielegalnymi działaniami, rozstrzygają w sporach pracowniczych oraz w sprawie uznawania i wykonywania orzecz
zagranicznych, wykonują zadania związane z międzynarodową pomocą prawną w postępowaniach w sprawach należących do ich jurysdykcji, naw
międzynarodową współpracę sądową z państwami członkowskimi UE w sprawach podlegających ich jurysdykcji i oferują pomoc prawną.
Općinski sud u Splitu
Ex vojarna Sv. Križ, Dračevac
Miejscowość : Split

Kod pocztowy : 21000
+385 21 755-710
+385 21 755-762
opcinskisud.Split@pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osst/
Uwagi :
Sądy grodzkie orzekają w postępowaniach karnych i cywilnych (w granicach swojej właściwości rzeczowej określonej na mocy prawa), w sprawach
egzekucyjnych, w sprawach dotyczących prawa spadkowego i roszczeń alimentacyjnych, stwierdzenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa oraz
rozwiązania małżeństwa, w sprawach rozwodowych oraz dotyczących ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa, prowadzą postępowania dotyczące
służebności, rozstrzygają spory dotyczące naruszenia własności, zajmują się sprawami dotyczącymi ewidencji gruntów, prowadzą rejestr nierucho

rozstrzygają w sporach dotyczących dzierżawy, leasingu, spraw mieszkalnictwa, korekty opublikowanych informacji i odszkodowania za szkody wy

takich informacji, ochrony przed nielegalnymi działaniami, rozstrzygają w sporach pracowniczych oraz w sprawie uznawania i wykonywania orzecz
zagranicznych, wykonują zadania związane z międzynarodową pomocą prawną w postępowaniach w sprawach należących do ich jurysdykcji, naw
międzynarodową współpracę sądową z państwami członkowskimi UE w sprawach podlegających ich jurysdykcji i oferują pomoc prawną.
Općinski sud u Varaždinu
Braće Radića 2
Miejscowość : Varaždin
Kod pocztowy : 42000
+385 42 401-831
+385 42 312-563
ured.predsjednika@osvz.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osvz/
Uwagi :

Sądy grodzkie orzekają w postępowaniach karnych i cywilnych (w granicach swojej właściwości rzeczowej określonej na mocy prawa), w sprawach
egzekucyjnych, w sprawach dotyczących prawa spadkowego i roszczeń alimentacyjnych, stwierdzenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa oraz

rozwiązania małżeństwa, w sprawach rozwodowych oraz dotyczących ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa, prowadzą postępowania dotyczące
służebności, rozstrzygają spory dotyczące naruszenia własności, zajmują się sprawami dotyczącymi ewidencji gruntów, prowadzą rejestr nierucho

rozstrzygają w sporach dotyczących dzierżawy, leasingu, spraw mieszkalnictwa, korekty opublikowanych informacji i odszkodowania za szkody wy
takich informacji, ochrony przed nielegalnymi działaniami, rozstrzygają w sporach pracowniczych oraz w sprawie uznawania i wykonywania orzecz

zagranicznych, wykonują zadania związane z międzynarodową pomocą prawną w postępowaniach w sprawach należących do ich jurysdykcji, naw
międzynarodową współpracę sądową z państwami członkowskimi UE w sprawach podlegających ich jurysdykcji i oferują pomoc prawną.
Općinski sud u Velikoj Gorici
Trga Kralja Tomislava 36
Miejscowość : Velika Gorica
Kod pocztowy : 10410

+385 1 626 95 00
+385 1 626 00 47
osvg@osvg.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osvg/
Uwagi :
Sądy grodzkie orzekają w postępowaniach karnych i cywilnych (w granicach swojej właściwości rzeczowej określonej na mocy prawa), w sprawach
egzekucyjnych, w sprawach dotyczących prawa spadkowego i roszczeń alimentacyjnych, stwierdzenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa oraz
rozwiązania małżeństwa, w sprawach rozwodowych oraz dotyczących ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa, prowadzą postępowania dotyczące
służebności, rozstrzygają spory dotyczące naruszenia własności, zajmują się sprawami dotyczącymi ewidencji gruntów, prowadzą rejestr nierucho
rozstrzygają w sporach dotyczących dzierżawy, leasingu, spraw mieszkalnictwa, korekty opublikowanych informacji i odszkodowania za szkody wy
takich informacji, ochrony przed nielegalnymi działaniami, rozstrzygają w sporach pracowniczych oraz w sprawie uznawania i wykonywania orzecz
zagranicznych, wykonują zadania związane z międzynarodową pomocą prawną w postępowaniach w sprawach należących do ich jurysdykcji, naw
międzynarodową współpracę sądową z państwami członkowskimi UE w sprawach podlegających ich jurysdykcji i oferują pomoc prawną.
Općinski sud u Vinkovcima
Trg bana Josipa Šokčevića 17
Miejscowość : Vinkovci
Kod pocztowy : 32100
Uwagi :
Sądy grodzkie orzekają w postępowaniach karnych i cywilnych (w granicach swojej właściwości rzeczowej określonej na mocy prawa), w sprawach
egzekucyjnych, w sprawach dotyczących prawa spadkowego i roszczeń alimentacyjnych, stwierdzenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa oraz
rozwiązania małżeństwa, w sprawach rozwodowych oraz dotyczących ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa, prowadzą postępowania dotyczące
służebności, rozstrzygają spory dotyczące naruszenia własności, zajmują się sprawami dotyczącymi ewidencji gruntów, prowadzą rejestr nierucho
rozstrzygają w sporach dotyczących dzierżawy, leasingu, spraw mieszkalnictwa, korekty opublikowanych informacji i odszkodowania za szkody wy
takich informacji, ochrony przed nielegalnymi działaniami, rozstrzygają w sporach pracowniczych oraz w sprawie uznawania i wykonywania orzecz
zagranicznych, wykonują zadania związane z międzynarodową pomocą prawną w postępowaniach w sprawach należących do ich jurysdykcji, naw
międzynarodową współpracę sądową z państwami członkowskimi UE w sprawach podlegających ich jurysdykcji i oferują pomoc prawną.
Općinski sud u Virovitici
Tomaša Masaryka 8
Miejscowość : Virovitica
Kod pocztowy : 33000
+385 33 840-900
+385 33 840-930
ured.predsjednika@osvr.pravosudje.hr

http://sudovi.pravosudje.hr/osvt/
Uwagi :
Sądy grodzkie orzekają w postępowaniach karnych i cywilnych (w granicach swojej właściwości rzeczowej określonej na mocy prawa), w sprawach
egzekucyjnych, w sprawach dotyczących prawa spadkowego i roszczeń alimentacyjnych, stwierdzenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa oraz
rozwiązania małżeństwa, w sprawach rozwodowych oraz dotyczących ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa, prowadzą postępowania dotyczące
służebności, rozstrzygają spory dotyczące naruszenia własności, zajmują się sprawami dotyczącymi ewidencji gruntów, prowadzą rejestr nierucho
rozstrzygają w sporach dotyczących dzierżawy, leasingu, spraw mieszkalnictwa, korekty opublikowanych informacji i odszkodowania za szkody wy
takich informacji, ochrony przed nielegalnymi działaniami, rozstrzygają w sporach pracowniczych oraz w sprawie uznawania i wykonywania orzecz
zagranicznych, wykonują zadania związane z międzynarodową pomocą prawną w postępowaniach w sprawach należących do ich jurysdykcji, naw
międzynarodową współpracę sądową z państwami członkowskimi UE w sprawach podlegających ich jurysdykcji i oferują pomoc prawną.

Općinski sud u Vukovaru
Županijska 31
Miejscowość : Vukovar
Kod pocztowy : 32000
+385 32 451-602
+385 32 451-645
ured.predsjednika@osvu.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osvu/
Uwagi :

Sądy grodzkie orzekają w postępowaniach karnych i cywilnych (w granicach swojej właściwości rzeczowej określonej na mocy prawa), w sprawach
egzekucyjnych, w sprawach dotyczących prawa spadkowego i roszczeń alimentacyjnych, stwierdzenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa oraz

rozwiązania małżeństwa, w sprawach rozwodowych oraz dotyczących ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa, prowadzą postępowania dotyczące
służebności, rozstrzygają spory dotyczące naruszenia własności, zajmują się sprawami dotyczącymi ewidencji gruntów, prowadzą rejestr nierucho

rozstrzygają w sporach dotyczących dzierżawy, leasingu, spraw mieszkalnictwa, korekty opublikowanych informacji i odszkodowania za szkody wy
takich informacji, ochrony przed nielegalnymi działaniami, rozstrzygają w sporach pracowniczych oraz w sprawie uznawania i wykonywania orzecz

zagranicznych, wykonują zadania związane z międzynarodową pomocą prawną w postępowaniach w sprawach należących do ich jurysdykcji, naw
międzynarodową współpracę sądową z państwami członkowskimi UE w sprawach podlegających ich jurysdykcji i oferują pomoc prawną.
Općinski sud u Zadru
Ulica plemića Borelli 9
Miejscowość : Zadar
Kod pocztowy : 23000
+385 23 309-942
+385 23 213-196
ured.predsjednika@oszd.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/oszd/

Uwagi :
Sądy grodzkie orzekają w postępowaniach karnych i cywilnych (w granicach swojej właściwości rzeczowej określonej na mocy prawa), w sprawach
egzekucyjnych, w sprawach dotyczących prawa spadkowego i roszczeń alimentacyjnych, stwierdzenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa oraz
rozwiązania małżeństwa, w sprawach rozwodowych oraz dotyczących ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa, prowadzą postępowania dotyczące
służebności, rozstrzygają spory dotyczące naruszenia własności, zajmują się sprawami dotyczącymi ewidencji gruntów, prowadzą rejestr nierucho
rozstrzygają w sporach dotyczących dzierżawy, leasingu, spraw mieszkalnictwa, korekty opublikowanych informacji i odszkodowania za szkody wy
takich informacji, ochrony przed nielegalnymi działaniami, rozstrzygają w sporach pracowniczych oraz w sprawie uznawania i wykonywania orzecz
zagranicznych, wykonują zadania związane z międzynarodową pomocą prawną w postępowaniach w sprawach należących do ich jurysdykcji, naw
międzynarodową współpracę sądową z państwami członkowskimi UE w sprawach podlegających ich jurysdykcji i oferują pomoc prawną.
Općinski sud u Zlataru
Trg slobode 14a
Miejscowość : Zlatar
Kod pocztowy : 49250
+385 49 426-857
+385 49 466-827
ured.predsjednika@oszl.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/oszl/
Uwagi :
Sądy grodzkie orzekają w postępowaniach karnych i cywilnych (w granicach swojej właściwości rzeczowej określonej na mocy prawa), w sprawach
egzekucyjnych, w sprawach dotyczących prawa spadkowego i roszczeń alimentacyjnych, stwierdzenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa oraz
rozwiązania małżeństwa, w sprawach rozwodowych oraz dotyczących ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa, prowadzą postępowania dotyczące
służebności, rozstrzygają spory dotyczące naruszenia własności, zajmują się sprawami dotyczącymi ewidencji gruntów, prowadzą rejestr nierucho
rozstrzygają w sporach dotyczących dzierżawy, leasingu, spraw mieszkalnictwa, korekty opublikowanych informacji i odszkodowania za szkody wy
takich informacji, ochrony przed nielegalnymi działaniami, rozstrzygają w sporach pracowniczych oraz w sprawie uznawania i wykonywania orzecz
zagranicznych, wykonują zadania związane z międzynarodową pomocą prawną w postępowaniach w sprawach należących do ich jurysdykcji, naw
międzynarodową współpracę sądową z państwami członkowskimi UE w sprawach podlegających ich jurysdykcji i oferują pomoc prawną.
Općinski sud u Čakovcu
Ruđera Boškovića 18
Miejscowość : Čakovec
Kod pocztowy : 40000
+385 40 379-613
+385 40 379-686
ured.predsjednika@osck.pravosudje.hr

http://sudovi.pravosudje.hr/OSCK/
Uwagi :
Sądy grodzkie orzekają w postępowaniach karnych i cywilnych (w granicach swojej właściwości rzeczowej określonej na mocy prawa), w sprawach
egzekucyjnych, w sprawach dotyczących prawa spadkowego i roszczeń alimentacyjnych, stwierdzenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa oraz
rozwiązania małżeństwa, w sprawach rozwodowych oraz dotyczących ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa, prowadzą postępowania dotyczące
służebności, rozstrzygają spory dotyczące naruszenia własności, zajmują się sprawami dotyczącymi ewidencji gruntów, prowadzą rejestr nierucho
rozstrzygają w sporach dotyczących dzierżawy, leasingu, spraw mieszkalnictwa, korekty opublikowanych informacji i odszkodowania za szkody wy
takich informacji, ochrony przed nielegalnymi działaniami, rozstrzygają w sporach pracowniczych oraz w sprawie uznawania i wykonywania orzecz
zagranicznych, wykonują zadania związane z międzynarodową pomocą prawną w postępowaniach w sprawach należących do ich jurysdykcji, naw
międzynarodową współpracę sądową z państwami członkowskimi UE w sprawach podlegających ich jurysdykcji i oferują pomoc prawną.

Općinski sud u Đakovu
Trg dr. Franje Tuđmana 2
Miejscowość : Đakovo
Kod pocztowy : 31400
+385 31 840-120
+385 31 840-125
ured.predsjednika@osdk.pravosudje.hr

Uwagi :
Sądy grodzkie orzekają w postępowaniach karnych i cywilnych (w granicach swojej właściwości rzeczowej określonej na mocy prawa), w sprawach
egzekucyjnych, w sprawach dotyczących prawa spadkowego i roszczeń alimentacyjnych, stwierdzenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa oraz
rozwiązania małżeństwa, w sprawach rozwodowych oraz dotyczących ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa, prowadzą postępowania dotyczące

służebności, rozstrzygają spory dotyczące naruszenia własności, zajmują się sprawami dotyczącymi ewidencji gruntów, prowadzą rejestr nierucho
rozstrzygają w sporach dotyczących dzierżawy, leasingu, spraw mieszkalnictwa, korekty opublikowanych informacji i odszkodowania za szkody wy

takich informacji, ochrony przed nielegalnymi działaniami, rozstrzygają w sporach pracowniczych oraz w sprawie uznawania i wykonywania orzecz
zagranicznych, wykonują zadania związane z międzynarodową pomocą prawną w postępowaniach w sprawach należących do ich jurysdykcji, naw
międzynarodową współpracę sądową z państwami członkowskimi UE w sprawach podlegających ich jurysdykcji i oferują pomoc prawną.
Općinski sud u Šibeniku
Stjepana Radića 81
Miejscowość : Šibenik
Kod pocztowy : 22000
+385 22 209-101
+385 22 212-894
ured.predsjednika@ossi.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ossib/
Uwagi :

Sądy grodzkie orzekają w postępowaniach karnych i cywilnych (w granicach swojej właściwości rzeczowej określonej na mocy prawa), w sprawach
egzekucyjnych, w sprawach dotyczących prawa spadkowego i roszczeń alimentacyjnych, stwierdzenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa oraz
rozwiązania małżeństwa, w sprawach rozwodowych oraz dotyczących ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa, prowadzą postępowania dotyczące
służebności, rozstrzygają spory dotyczące naruszenia własności, zajmują się sprawami dotyczącymi ewidencji gruntów, prowadzą rejestr nierucho
rozstrzygają w sporach dotyczących dzierżawy, leasingu, spraw mieszkalnictwa, korekty opublikowanych informacji i odszkodowania za szkody wy
takich informacji, ochrony przed nielegalnymi działaniami, rozstrzygają w sporach pracowniczych oraz w sprawie uznawania i wykonywania orzecz
zagranicznych, wykonują zadania związane z międzynarodową pomocą prawną w postępowaniach w sprawach należących do ich jurysdykcji, naw
międzynarodową współpracę sądową z państwami członkowskimi UE w sprawach podlegających ich jurysdykcji i oferują pomoc prawną.
Trgovački sud u Bjelovaru
Šetalište dr. Ivše Lebovića 42
Miejscowość : Bjelovar
Kod pocztowy : 43000
+385 43 244-408
+385 43 221-574
ured.predsjednika@tsbj.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/tsbj/
Uwagi :
Sądy handlowe zajmują się sporami między osobami prawnymi, osobami prawnymi a osobami pracującymi na własny rachunek (w tym firmami
jednoosobowymi), sporami między osobami pracującymi na własny rachunek (w tym firmami jednoosobowymi), jeśli spory dotyczą ich działalności
gospodarczej, sporami powstałymi podczas zakładania, działania i zamykania spółki, sporami dotyczącymi zasad partnerstwa i praw w spółce, spo
między partnerami w spółce oraz między partnerami a spółką dotyczącymi zarządzania spółką i jej kierownictwa oraz praw i obowiązków partnerów
wynikają z ich pozycji w spółce, sporami z udziałem strony, która jest w trakcie likwidacji (niezależnie od tożsamości drugiej strony) oraz wszelkimi
związanymi z tym sporami, sporami dotyczącymi statków i żeglugi po morskich i śródlądowych drogach wodnych, sporami na podstawie prawa żeg
(spory w zakresie żeglugi), sporami dotyczącymi statków powietrznych i sporami na podstawie prawa lotniczego, sporami dotyczącymi ochrony i ko
z praw własności przemysłowej, praw autorskich i praw pokrewnych oraz pozostałych praw własności intelektualnej, sporami dotyczącymi wynalaz

postępu technologicznego, spółek, nieuczciwej konkurencji, porozumień monopolistycznych i naruszeń równego traktowania na jednolitym rynku R
Chorwacji, zajmują się kwestiami związanymi z rejestracją i prowadzą rejestry sądowe, rozstrzygają w postępowaniach nieprocesowych na podsta

ustawy o spółkach, przeprowadzają postępowanie o stwierdzenie uznania wyroków sądów zagranicznych i sądów polubownych w przypadku sporó
handlowych, wykonują zadania związane z międzynarodową pomocą prawną, przytaczając dowody w sprawach handlowych, oraz inne zadania ok
przez prawo.
Trgovački sud u Dubrovniku
Dr. Ante Starčevića 23
Miejscowość : Dubrovnik

Kod pocztowy : 20000
+385 20 358-460
+385 20 357-737
ured.predsjednika@tsdu.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/TSDU/
Uwagi :
Sądy handlowe zajmują się sporami między osobami prawnymi, osobami prawnymi a osobami pracującymi na własny rachunek (w tym firmami
jednoosobowymi), sporami między osobami pracującymi na własny rachunek (w tym firmami jednoosobowymi), jeśli spory dotyczą ich działalności
gospodarczej, sporami powstałymi podczas zakładania, działania i zamykania spółki, sporami dotyczącymi zasad partnerstwa i praw w spółce, spo
między partnerami w spółce oraz między partnerami a spółką dotyczącymi zarządzania spółką i jej kierownictwa oraz praw i obowiązków partnerów

wynikają z ich pozycji w spółce, sporami z udziałem strony, która jest w trakcie likwidacji (niezależnie od tożsamości drugiej strony) oraz wszelkimi

związanymi z tym sporami, sporami dotyczącymi statków i żeglugi po morskich i śródlądowych drogach wodnych, sporami na podstawie prawa żeg
(spory w zakresie żeglugi), sporami dotyczącymi statków powietrznych i sporami na podstawie prawa lotniczego, sporami dotyczącymi ochrony i ko

z praw własności przemysłowej, praw autorskich i praw pokrewnych oraz pozostałych praw własności intelektualnej, sporami dotyczącymi wynalaz
postępu technologicznego, spółek, nieuczciwej konkurencji, porozumień monopolistycznych i naruszeń równego traktowania na jednolitym rynku R

Chorwacji, zajmują się kwestiami związanymi z rejestracją i prowadzą rejestry sądowe, rozstrzygają w postępowaniach nieprocesowych na podsta
ustawy o spółkach, przeprowadzają postępowanie o stwierdzenie uznania wyroków sądów zagranicznych i sądów polubownych w przypadku sporó

handlowych, wykonują zadania związane z międzynarodową pomocą prawną, przytaczając dowody w sprawach handlowych, oraz inne zadania ok
przez prawo.
Trgovački sud u Osijeku
Zagrebačka ulica 2
Miejscowość : Osijek
Kod pocztowy : 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/
Uwagi :
Sądy handlowe zajmują się sporami między osobami prawnymi, osobami prawnymi a osobami pracującymi na własny rachunek (w tym firmami

jednoosobowymi), sporami między osobami pracującymi na własny rachunek (w tym firmami jednoosobowymi), jeśli spory dotyczą ich działalności
gospodarczej, sporami powstałymi podczas zakładania, działania i zamykania spółki, sporami dotyczącymi zasad partnerstwa i praw w spółce, spo

między partnerami w spółce oraz między partnerami a spółką dotyczącymi zarządzania spółką i jej kierownictwa oraz praw i obowiązków partnerów
wynikają z ich pozycji w spółce, sporami z udziałem strony, która jest w trakcie likwidacji (niezależnie od tożsamości drugiej strony) oraz wszelkimi

związanymi z tym sporami, sporami dotyczącymi statków i żeglugi po morskich i śródlądowych drogach wodnych, sporami na podstawie prawa żeg
(spory w zakresie żeglugi), sporami dotyczącymi statków powietrznych i sporami na podstawie prawa lotniczego, sporami dotyczącymi ochrony i ko

z praw własności przemysłowej, praw autorskich i praw pokrewnych oraz pozostałych praw własności intelektualnej, sporami dotyczącymi wynalaz
postępu technologicznego, spółek, nieuczciwej konkurencji, porozumień monopolistycznych i naruszeń równego traktowania na jednolitym rynku R
Chorwacji, zajmują się kwestiami związanymi z rejestracją i prowadzą rejestry sądowe, rozstrzygają w postępowaniach nieprocesowych na podsta
ustawy o spółkach, przeprowadzają postępowanie o stwierdzenie uznania wyroków sądów zagranicznych i sądów polubownych w przypadku sporó
handlowych, wykonują zadania związane z międzynarodową pomocą prawną, przytaczając dowody w sprawach handlowych, oraz inne zadania ok
przez prawo.
Trgovački sud u Pazinu
Dršćevka 1
Miejscowość : Pazin
Kod pocztowy : 52000
+385 52 619 900
+385 52 619 910
ured.predsjednika@tspa.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/tspz/
Uwagi :
Sądy handlowe zajmują się sporami między osobami prawnymi, osobami prawnymi a osobami pracującymi na własny rachunek (w tym firmami
jednoosobowymi), sporami między osobami pracującymi na własny rachunek (w tym firmami jednoosobowymi), jeśli spory dotyczą ich działalności
gospodarczej, sporami powstałymi podczas zakładania, działania i zamykania spółki, sporami dotyczącymi zasad partnerstwa i praw w spółce, spo
między partnerami w spółce oraz między partnerami a spółką dotyczącymi zarządzania spółką i jej kierownictwa oraz praw i obowiązków partnerów
wynikają z ich pozycji w spółce, sporami z udziałem strony, która jest w trakcie likwidacji (niezależnie od tożsamości drugiej strony) oraz wszelkimi
związanymi z tym sporami, sporami dotyczącymi statków i żeglugi po morskich i śródlądowych drogach wodnych, sporami na podstawie prawa żeg
(spory w zakresie żeglugi), sporami dotyczącymi statków powietrznych i sporami na podstawie prawa lotniczego, sporami dotyczącymi ochrony i ko
z praw własności przemysłowej, praw autorskich i praw pokrewnych oraz pozostałych praw własności intelektualnej, sporami dotyczącymi wynalaz
postępu technologicznego, spółek, nieuczciwej konkurencji, porozumień monopolistycznych i naruszeń równego traktowania na jednolitym rynku R
Chorwacji, zajmują się kwestiami związanymi z rejestracją i prowadzą rejestry sądowe, rozstrzygają w postępowaniach nieprocesowych na podsta

ustawy o spółkach, przeprowadzają postępowanie o stwierdzenie uznania wyroków sądów zagranicznych i sądów polubownych w przypadku sporó
handlowych, wykonują zadania związane z międzynarodową pomocą prawną, przytaczając dowody w sprawach handlowych, oraz inne zadania ok
przez prawo.
Trgovački sud u Rijeci
Zadarska 1. i 3.
Miejscowość : Rijeka
Kod pocztowy : 51000
+385 51 660-200

+385 51 660-260
ured.predsjednika@tsri.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/tsri/
Uwagi :
Sądy handlowe zajmują się sporami między osobami prawnymi, osobami prawnymi a osobami pracującymi na własny rachunek (w tym firmami
jednoosobowymi), sporami między osobami pracującymi na własny rachunek (w tym firmami jednoosobowymi), jeśli spory dotyczą ich działalności
gospodarczej, sporami powstałymi podczas zakładania, działania i zamykania spółki, sporami dotyczącymi zasad partnerstwa i praw w spółce, spo
między partnerami w spółce oraz między partnerami a spółką dotyczącymi zarządzania spółką i jej kierownictwa oraz praw i obowiązków partnerów
wynikają z ich pozycji w spółce, sporami z udziałem strony, która jest w trakcie likwidacji (niezależnie od tożsamości drugiej strony) oraz wszelkimi
związanymi z tym sporami, sporami dotyczącymi statków i żeglugi po morskich i śródlądowych drogach wodnych, sporami na podstawie prawa żeg

(spory w zakresie żeglugi), sporami dotyczącymi statków powietrznych i sporami na podstawie prawa lotniczego, sporami dotyczącymi ochrony i ko

z praw własności przemysłowej, praw autorskich i praw pokrewnych oraz pozostałych praw własności intelektualnej, sporami dotyczącymi wynalaz
postępu technologicznego, spółek, nieuczciwej konkurencji, porozumień monopolistycznych i naruszeń równego traktowania na jednolitym rynku R

Chorwacji, zajmują się kwestiami związanymi z rejestracją i prowadzą rejestry sądowe, rozstrzygają w postępowaniach nieprocesowych na podsta
ustawy o spółkach, przeprowadzają postępowanie o stwierdzenie uznania wyroków sądów zagranicznych i sądów polubownych w przypadku sporó

handlowych, wykonują zadania związane z międzynarodową pomocą prawną, przytaczając dowody w sprawach handlowych, oraz inne zadania ok
przez prawo.
Trgovački sud u Splitu
Sukoišanska 6
Miejscowość : Split
Kod pocztowy : 21000
+385 21 393-999
+385 21 481-242, +385 21 393-988
ured.predsjednika@tsst.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/tssp/
Uwagi :
Sądy handlowe zajmują się sporami między osobami prawnymi, osobami prawnymi a osobami pracującymi na własny rachunek (w tym firmami

jednoosobowymi), sporami między osobami pracującymi na własny rachunek (w tym firmami jednoosobowymi), jeśli spory dotyczą ich działalności
gospodarczej, sporami powstałymi podczas zakładania, działania i zamykania spółki, sporami dotyczącymi zasad partnerstwa i praw w spółce, spo

między partnerami w spółce oraz między partnerami a spółką dotyczącymi zarządzania spółką i jej kierownictwa oraz praw i obowiązków partnerów
wynikają z ich pozycji w spółce, sporami z udziałem strony, która jest w trakcie likwidacji (niezależnie od tożsamości drugiej strony) oraz wszelkimi

związanymi z tym sporami, sporami dotyczącymi statków i żeglugi po morskich i śródlądowych drogach wodnych, sporami na podstawie prawa żeg
(spory w zakresie żeglugi), sporami dotyczącymi statków powietrznych i sporami na podstawie prawa lotniczego, sporami dotyczącymi ochrony i ko

z praw własności przemysłowej, praw autorskich i praw pokrewnych oraz pozostałych praw własności intelektualnej, sporami dotyczącymi wynalaz
postępu technologicznego, spółek, nieuczciwej konkurencji, porozumień monopolistycznych i naruszeń równego traktowania na jednolitym rynku R

Chorwacji, zajmują się kwestiami związanymi z rejestracją i prowadzą rejestry sądowe, rozstrzygają w postępowaniach nieprocesowych na podsta
ustawy o spółkach, przeprowadzają postępowanie o stwierdzenie uznania wyroków sądów zagranicznych i sądów polubownych w przypadku sporó
handlowych, wykonują zadania związane z międzynarodową pomocą prawną, przytaczając dowody w sprawach handlowych, oraz inne zadania ok
przez prawo.
Trgovački sud u Varaždinu
Braće Radića 2
Miejscowość : Varaždin
Kod pocztowy : 42000
+385 42 401-900
+385 42 214-743
ured.predsjednika@tsvz.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/tsvz/
Uwagi :
Sądy handlowe zajmują się sporami między osobami prawnymi, osobami prawnymi a osobami pracującymi na własny rachunek (w tym firmami
jednoosobowymi), sporami między osobami pracującymi na własny rachunek (w tym firmami jednoosobowymi), jeśli spory dotyczą ich działalności
gospodarczej, sporami powstałymi podczas zakładania, działania i zamykania spółki, sporami dotyczącymi zasad partnerstwa i praw w spółce, spo
między partnerami w spółce oraz między partnerami a spółką dotyczącymi zarządzania spółką i jej kierownictwa oraz praw i obowiązków partnerów
wynikają z ich pozycji w spółce, sporami z udziałem strony, która jest w trakcie likwidacji (niezależnie od tożsamości drugiej strony) oraz wszelkimi
związanymi z tym sporami, sporami dotyczącymi statków i żeglugi po morskich i śródlądowych drogach wodnych, sporami na podstawie prawa żeg
(spory w zakresie żeglugi), sporami dotyczącymi statków powietrznych i sporami na podstawie prawa lotniczego, sporami dotyczącymi ochrony i ko
z praw własności przemysłowej, praw autorskich i praw pokrewnych oraz pozostałych praw własności intelektualnej, sporami dotyczącymi wynalaz
postępu technologicznego, spółek, nieuczciwej konkurencji, porozumień monopolistycznych i naruszeń równego traktowania na jednolitym rynku R
Chorwacji, zajmują się kwestiami związanymi z rejestracją i prowadzą rejestry sądowe, rozstrzygają w postępowaniach nieprocesowych na podsta
ustawy o spółkach, przeprowadzają postępowanie o stwierdzenie uznania wyroków sądów zagranicznych i sądów polubownych w przypadku sporó
handlowych, wykonują zadania związane z międzynarodową pomocą prawną, przytaczając dowody w sprawach handlowych, oraz inne zadania ok
przez prawo.
Trgovački sud u Zadru
Ulica Franje Tuđmana 35
Miejscowość : Zadar
Kod pocztowy : 23000
+385 23 292-000, +385 23 292-003
+385 23 292-055
ured.predsjednika@tszd.pravosudje.hr

http://sudovi.pravosudje.hr/tszd/
Uwagi :
Sądy handlowe zajmują się sporami między osobami prawnymi, osobami prawnymi a osobami pracującymi na własny rachunek (w tym firmami
jednoosobowymi), sporami między osobami pracującymi na własny rachunek (w tym firmami jednoosobowymi), jeśli spory dotyczą ich działalności
gospodarczej, sporami powstałymi podczas zakładania, działania i zamykania spółki, sporami dotyczącymi zasad partnerstwa i praw w spółce, spo
między partnerami w spółce oraz między partnerami a spółką dotyczącymi zarządzania spółką i jej kierownictwa oraz praw i obowiązków partnerów
wynikają z ich pozycji w spółce, sporami z udziałem strony, która jest w trakcie likwidacji (niezależnie od tożsamości drugiej strony) oraz wszelkimi
związanymi z tym sporami, sporami dotyczącymi statków i żeglugi po morskich i śródlądowych drogach wodnych, sporami na podstawie prawa żeg
(spory w zakresie żeglugi), sporami dotyczącymi statków powietrznych i sporami na podstawie prawa lotniczego, sporami dotyczącymi ochrony i ko
z praw własności przemysłowej, praw autorskich i praw pokrewnych oraz pozostałych praw własności intelektualnej, sporami dotyczącymi wynalaz

postępu technologicznego, spółek, nieuczciwej konkurencji, porozumień monopolistycznych i naruszeń równego traktowania na jednolitym rynku R

Chorwacji, zajmują się kwestiami związanymi z rejestracją i prowadzą rejestry sądowe, rozstrzygają w postępowaniach nieprocesowych na podsta
ustawy o spółkach, przeprowadzają postępowanie o stwierdzenie uznania wyroków sądów zagranicznych i sądów polubownych w przypadku sporó

handlowych, wykonują zadania związane z międzynarodową pomocą prawną, przytaczając dowody w sprawach handlowych, oraz inne zadania ok
przez prawo.
Trgovački sud u Zagrebu
Amruševa 2/II
Miejscowość : Zagreb
Kod pocztowy : 10000
+385 1 489 72 22
+385 1 492 08 71
ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr
http://www.tszg.hr/
Uwagi :
Sądy handlowe zajmują się sporami między osobami prawnymi, osobami prawnymi a osobami pracującymi na własny rachunek (w tym firmami

jednoosobowymi), sporami między osobami pracującymi na własny rachunek (w tym firmami jednoosobowymi), jeśli spory dotyczą ich działalności
gospodarczej, sporami powstałymi podczas zakładania, działania i zamykania spółki, sporami dotyczącymi zasad partnerstwa i praw w spółce, spo

między partnerami w spółce oraz między partnerami a spółką dotyczącymi zarządzania spółką i jej kierownictwa oraz praw i obowiązków partnerów
wynikają z ich pozycji w spółce, sporami z udziałem strony, która jest w trakcie likwidacji (niezależnie od tożsamości drugiej strony) oraz wszelkimi

związanymi z tym sporami, sporami dotyczącymi statków i żeglugi po morskich i śródlądowych drogach wodnych, sporami na podstawie prawa żeg
(spory w zakresie żeglugi), sporami dotyczącymi statków powietrznych i sporami na podstawie prawa lotniczego, sporami dotyczącymi ochrony i ko

z praw własności przemysłowej, praw autorskich i praw pokrewnych oraz pozostałych praw własności intelektualnej, sporami dotyczącymi wynalaz
postępu technologicznego, spółek, nieuczciwej konkurencji, porozumień monopolistycznych i naruszeń równego traktowania na jednolitym rynku R

Chorwacji, zajmują się kwestiami związanymi z rejestracją i prowadzą rejestry sądowe, rozstrzygają w postępowaniach nieprocesowych na podsta
ustawy o spółkach, przeprowadzają postępowanie o stwierdzenie uznania wyroków sądów zagranicznych i sądów polubownych w przypadku sporó

handlowych, wykonują zadania związane z międzynarodową pomocą prawną, przytaczając dowody w sprawach handlowych, oraz inne zadania ok
przez prawo.

