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Registrele de insolvență și de faliment
Această secțiune vă oferă informații introductive privind registrul de insolvență din Slovenia. Informații privind revizuirea și publicarea procedurilor de
insolvență slovene sunt accesibile online.
Ce informații oferă Registrul de insolvență sloven?
Baza de date e-INSOLV oferă informații privind revizuirea procedurilor de insolvență. De asemenea, aceasta oferă următoarele informații cu privire la
procedurile de insolvență:
date selectate de identificare a debitorului insolvent,
instanța care instrumentează procedurile și numărul de referință al cauzei,
date selectate de identificare a administratorului procedurilor de insolvență,
începerea procedurilor, expirarea termenului de depunere a unei acțiuni în instanță și date privind alte acte procedurale necesare în cadrul procedurilor,
în plus, în cazul procedurilor de faliment, date privind valoarea proprietății aflate în faliment și procentele sumelor rambursate creditorilor.
Baza de date e-Publications oferă acces la:
toate ordinele judecătorești (singular: sklep; plural: sklepi) pronunțate în materie de insolvență, cu excepția celor privind colectarea remunerațiilor periodice,
sechestrarea activelor financiare, încetarea colectării remunerațiilor periodice sau scoaterea de sub sechestru a activelor financiare;
notificări de inițiere a procedurilor, notificări de stabilire a unei audieri și alte notificări sau solicitări de vot emise în temeiul legii de către o instanță;
toate procesele-verbale ale audierilor și reuniunilor comitetului creditorilor;
rapoartele administratorilor și documentele anexate;
în procedurile de verificare și încheiere obligatorie a conturilor, rapoartele debitorului insolvent și documentele anexate;
lista creanțelor verificate;
cereri ale părților implicate în proceduri și alte evidențe ale instanței, a căror publicare este prevăzută;
în procedurile de faliment, toate avizele de vânzare în cadrul unei licitații publice și cererile de oferte aferente lichidării proprietății aflate în faliment.
De asemenea, o listă a tuturor administratorilor (seznam vseh upraviteljev) și a procedurilor de insolvență de care sunt responsabili aceștia poate fi obținută
din baza de date e-Publications. Listele sunt actualizate zilnic.
Ambele baze de date sunt deținute și gestionate de AJPES, Agenția Republicii Slovenia pentru evidențe juridice publice și servicii conexe (Agencija
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve).
Este gratuit accesul la Registrul de insolvență sloven?
Da, accesul este gratuit. Cu toate acestea, pentru a avea acces, trebuie să vă înregistrați ca utilizator pe site-ul AJPES și să obțineți un nume de utilizator și
o parolă.
Cum puteți căuta în Registrul de insolvență sloven
Ambele baze de date, inclusiv motoarele de căutare, sunt disponibile numai în limba slovenă. Se pot căuta date și documente privind procedurile de
insolvență care vizează persoane juridice și persoane fizice autorizate utilizând toate criteriile de căutare disponibile; în schimb, pentru căutările privind date
și documente referitoare la consumatori (persoane fizice care nu desfășoară activități comerciale), se pot utiliza numai anumite combinații de date, pentru a
se proteja datele cu caracter personal.
Baza de date e-Publications vă permite să căutați documente publicate referitoare la procedurile de insolvență. Documentele publicate pot fi căutate în
funcție de:
tipul debitorului (persoană juridică, persoană fizică etc.)
tipul de procedură (faliment, închiderea obligatorie a conturilor etc.)
tipul documentului
debitor (căutare după denumirea societății comerciale, codul fiscal sau numărul de identificare)
forma juridică (societate anonimă, societate cu răspundere limitată etc.)
numărul de referință
instanță
data actului sau data de publicare a documentului.
Rezultatele căutării sunt ordonate după data publicării.
În baza de date e-INSOLV se pot căuta date privind procedurile de insolvență după:
numărul de referință,
debitor (nume și prenume sau numele societății, numărul de identificare, adresa, data nașterii)
Istoricul Registrului de insolvență sloven
Datele din registru sunt disponibile de la 1 octombrie 2008. Înainte de această dată, unele informații, cum ar fi notificarea publică a începerii procedurilor de
insolvență, erau publicate în Monitorul Oficial al Republicii Slovenia (Uradni list Republike Slovenije; UL RS).
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