Bulharsko

Almindelige domstole - Bulgarien
Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Dette afsnit indeholder oplysninger om det bulgarske retssystem.

Domstolssystemet og retssystemer
Førsteinstansretter i civil- og strafferetlige anliggender
Distriktsdomstol (distriktsdomstol)

Distriktsretten (rayonen sad) er den primære ret af første instans. Den har jurisdiktion over alle sager, som ikke ved lov tildeles en
anden domstol. Behandler civil-, straffe- og forvaltningsretlige sager. Distriktsdomstolenes afgørelser kan indbringes for den
relevante regionale domstol.
Distriktsdomstolen er sammensat af dommere og har en formand som formand.
Distriktsdomstol (GC)

Byretten hører først og fremmest:
borgerlige sager — søgsmål vedrørende oprindelsesvirksomhed eller -udfordring med henblik på uarbejdsdygtighed med henblik
på uarbejdsdygtighed eller med påstand om annullation ejendomsret til eller tinglige rettigheder over en ejendom, hvis værdien af
dit krav overstiger 50 000 BGN en civil- eller handelsretlig tvist over et beløb på over 25 000 BGN (medmindre Deres sag drejer
sig om underholdsbidrag, krav i henhold til arbejdsretten eller tilbagesøgning af ulovlige udgifter) en utilstedelig, ugyldig eller
ukorrekt virksomhedsregistrering, for hvilken retten bestemmer, at provinsretterne har den første kompetence eller hvis loven
bestemmer, at Deres sag henhører under provinsretterne.
Straffesager — strafbare handlinger i henhold til artikel 95-110, 115, 116, 118, 119, 123, 124, artikel 131, stk. 2 (1) og (2), artikel
142, artikel 149, stk. 5, artikel 152, stk. 4, artikel 196, stk. 199, artikel 203a, stk. 206 og (4), artikel 212, stk. 5, artikel 213a, stk. 3,
artikel 4, stk. 214, artikel 2, stk. 219 og (224), artikel 225, stk. 225, litra b), og (242), artikel 243, stk. 246 og (248), artikel 277, stk.
278 og (260), artikel 283, stk. 287, artikel 301e, stk. 307 og ( 319), artikel 319, stk. 330, artikel 2e, stk. 3, artikel 250, stk. 252,
artikel 333, stk. 334, og artikel 340-342a i straffeloven, bortset fra den særlige straffedomstols kompetence i henhold til
straffelovens artikel 343a.
I Sofia blev distriktsretten også oprettet med generalforsamlingens beføjelser. Byretten i Sofia har i første instans kompetence til at
behandle sager vedrørende forbrydelser af generel art begået af personer med immunitet eller af medlemmer af ministerrådet.
Amterne er beliggende i amterne. Der er en eller flere byretter i hver byrets retskreds.
Domstol i anden instans i civil- og strafferetlige anliggender
Den regionale domstol behandler i anden instans de anfægtede afgørelser i sager, der vedrører distriktsdomstolene, samt andre
sager, der er tildelt dem ved lov.
Appelinstansen behandler i anden instans de anfægtede afgørelser i sager, der vedrører County Court, samt andre sager, som de
er blevet tildelt ved lov.
Domstole i tredje instans på det civil- og strafferetlige område
Den træffer også afgørelse i andre lovbestemte sager. Dens jurisdiktion dækker hele landet.

Retlig database

Hver domstol i Bulgarien har et websted, der imødekommer borgernes, juridiske personers og administrative organers behov.
Oplysninger om domstolens struktur og aktiviteter samt oplysninger om igangværende eller tidligere sager findes på domstolenes
websteder.
Navn og URL for de relevante databaser
Webstedet for det øverste retsråd (Висшия съдебен съвет) indeholder en detaljeret liste over Bulgariens domstole med
adresser og websteder (kun på bulgarsk).
Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den
maskinoversatte tekst.
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