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Kroatija
Kroatijos Respublikoje teismo registrą valdo komerciniai teismai (trgovački sudovi).
Teismo registras (Sudski registar)
Teismo registras yra viešoji knyga, kurioje pateikiami duomenys ir dokumentai, kurie turi būti registruojami registre pagal įstatymus. Kiekvienas teismas
atsako už savo registre atliktų įrašų autentiškumą. Registre registruojama: viešos prekybos bendrovės (javna trgovačka društva), komanditinės ūkinės
bendrijos (komanditna društva), ekonominių interesų grupės (gospodarska interesna udruženja), akcinės bendrovės (dionička društva), uždarosios akcinės
bendrovės (društva s ograničenom odgovornošću), individualiosios įmonės (trgovci pojedinci), Europos bendrovės (SE), Europos ekonominių interesų
grupės (EEIG), Europos kooperatinės bendrovės (SCE), institucijos (ustanove), institucijų bendrijos (zajednice ustanova), kooperatyvai (zadruge),
kooperatyvų sąjungos (savezi zadruga), kredito unijos (kreditne unije), paprastos ribotos atsakomybės bendrovės (jednostavna društva s ograničenom
odgovornošću (j.d.o.o.)) ir kiti asmenys, kurie turi būti registruoti pagal įstatymą. Patronuojamosios bendrovės registruojamos registre, jei to reikalaujama
pagal įstatymą.
Registre duomenys apie amatininkus arba asociacijas nepateikiami.
Neatsižvelgiant į tai, ar įrodytas pagrįstas suinteresuotumas, visi asmenys turi teisę susipažinti su bendrojoje knygoje registruota informacija, dokumentais,
kuriais yra pagrįstas įrašas, ir kitais dokumentais ir informacija, saugomais dokumentų rinkinyje (išskyrus dokumentus, kurie pagal įstatymą nepriskiriami
viešajam sektoriui). Taip pat visi asmenys gali prašyti dokumentų rinkinyje saugomų dokumentų ir duomenų išrašo, patvirtintos kopijos arba stenogramos.
Registras
Informacija apie registravimą registre ir duomenų apie registruotus subjektus paskelbimą
Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys registruotinų subjektų įsteigimą ir jų registravimą registre: Teismo registro įstatymas (Zakon o sudskom registru)
(toliau – ZSR), Prekybos bendrovių įstatymas (Zakon o trgovačkim društvima) (toliau – ZTD) ir Registravimo teismo registre taisyklės (Pravilnik o načinu

upisa u sudski registar). Duomenys yra nustatyti įstatymo ir bet kokie šių duomenų pasikeitimai registre registruojami remiantis šiais įstatymais.
Duomenys apie registruotus subjektus yra prieinami 24 valandas per parą ir su jais teismo registro interneto svetainėje galima susipažinti nemokamai.
Registracijos procedūros pradžia
Registracijos procedūra pradedama gavus rašytinį prašymą įvesti duomenis arba pakeisti įrašo duomenis; prašymas pateikiamas ant popieriaus arba
elektroniniu būdu registracijos teismui. Prašymas turi būti pateikiamas teismui per 15 dienų nuo dienos, kurią tenkinamos registravimo sąlygos, išskyrus kai
įstatyme nustatyta kitaip. Įstatyme nustatytais atvejais teismas procedūrą gali pradėti ex officio.
Notarai su registraciją atliekančiu teismu gali bendrauti elektroniniu būdu, remdamiesi savo įgaliojimais ir ZSR nuostatomis.
Paprasta ribotos atsakomybės bendrovė (j.d.o.o.) (bendrovė, kurioje yra ne daugiau kaip trys darbuotojai, vienas valdybos narys ir turinti ne mažesnį kaip
10,00 HRK akcinį kapitalą) gali būti registruota taikant supaprastintą procedūrą. Kad būtų registruotos tokiu būdu, bendrovės turi naudoti notaro parengtas
formas.
Pateikti registravimo registre prašymus gali šie asmenys:
notarai (turintys teisę prašymus pateikti elektroniniu būdu ir išduoti išrašus, kopijas ir stenogramas pagal ZSR 4 straipsnio 2 dalį);
asmenys, kurie yra įgalioti įstatymo siūlyti registruoti įrašus registre (asmeniškai arba per įgaliotą atstovą);
asmenys, sprendžiantys klausimus, susijusius su HITRO.HR biurais (kurie yra įgalioti pateikti prašymus įsteigti prekybos bendroves per e-Tvrtka sistemą,
remdamiesi įgaliojimais, nustatytais atskiruose teisės aktuose).
Įrašo įsigaliojimas
Registruoto subjekto atžvilgiu įrašas įsigalioja kitą dieną po jo užregistravimo registre (išskyrus kai įstatyme nustatyta kitaip), o trečiųjų šalių atžvilgiu – jo
paskelbimo dieną.
Niekas negali teigti, kad yra nesusipažinęs su duomenimis, registruotais bendrojoje registro knygoje, kurie buvo paskelbti ZSR nustatytu būdu.
Bet koks asmuo gali cituoti registro įrašą, susijusį su teisėtai registruotais duomenimis ir faktais, kurie yra registruoti registre laikantis įstatymo, išskyrus
asmenį, kuris, kaip įrodoma, žinojo, kad atitinkami registro įrašo duomenys neatitiko tikrovės. Trečiosios šalies veiksmų, kurių ji ėmėsi anksčiau nei šešioliktą
dieną po registro įrašo paskelbimo, negalima užginčyti remiantis registruotais duomenimis arba paskelbiant nurodytais dokumentais, jeigu trečioji šalis gali
įrodyti, kad ji apie juos galėjo nežinoti.
Asmuo, veikdamas sąžiningai, negali patirti žalos, pasikliovęs registro įrašu, susijusiu su teisėtai registruotais duomenimis ir faktais.
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai ir registraciją atliekančių teismų nustatomos sankcijos
Nusikaltimai, baudžiamieji nusižengimai ir registraciją atliekančių teismų nustatomos sankcijos yra nustatyti ZTD 624–632 straipsniuose, o asmenų, kurie
privalėjo vykdyti teisinius įsipareigojimus, susijusius su prašymo registruoti registre pateikimu, perspėjimo ir sankcijų skyrimo procedūros taikymo pradžią
reglamentuoja ZSR 81 ir 81a straipsniai.
Paskutinis naujinimas: 06/09/2016
Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės
institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už
šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles
rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

