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Šajā iedaļā ir sniegta informācija par Bulgārijas tiesu sistēmu.

Tiesu sistēmas organizācija — tiesu sistēma
Pirmās instances tiesas civillietās un krimināllietās
Rajona tiesa (District Court)

Rajona tiesa (Rayonen bēdējs) ir pirmās instances galvenā tiesa. Tās kompetencē ir visi lietas, izņemot lietas, kas saskaņā ar
likumu piešķirtas citai tiesai. Nodarbojas ar krimināllietām civiltiesību, krimināltiesību un administratīvo lietu jomā. Apgabaltiesu
lēmumus var pārsūdzēt attiecīgajā apgabaltiesā.
Rajona tiesas sastāvā ir tiesneši, un tās priekšsēdētājs ir priekšsēdētājs.
GC rajona tiesa

Rajona tiesa pirmajā instancē izskata:
civillietas — izcelsmes vietas vai objekta darbības, sakarā ar adopcijas izbeigšanu, invaliditātes dēļ vai anulēšanas gadījumā;
īpašumtiesības vai reālas tiesības attiecībā uz īpašumu, ja jūsu prasījuma summa ir lielāka nekā BGN 50 000; civilstrīds vai
komercstrīds par summu, kas pārsniedz BGN 25 000 (ja vien jūsu lieta nav saistīta ar uzturēšanas maksājumiem, darba tiesību
prasībām vai neatļautu izdevumu atgūšanu), nepieņemama, anulēta vai nepareiza uzņēmuma reģistrācija, attiecībā uz kuru likums
paredz, ka apgabaltiesām ir sākotnējā jurisdikcija, vai, ja likumā ir noteikts citādi, jūsu lieta tiek izskatīta provinču tiesās.
Krimināllietas — nodarījumus saskaņā ar 95. — 110., 115., 116., 118., 119., 123., 124., 131. panta 2. punktu (1) un (2), 142.
pantu, 149. panta 5. punktu, 152. panta 4. punktu, 196. panta 199. punktu, 203.a panta 206. punktu un (4), 212. panta 5. punktu,
213.a panta 3. punktu, 4. panta 214. punktu, 2. panta 219. punktu un (224), 225. panta 225. punkta b) apakšpunktu un (242), 243.
panta 246. punktu un (248), 250. panta 252. punktu un (260), 277. panta 278. punktu un (282), 283. panta 287. punktu, 301.e
panta 307. punktu un (319), 319. panta 330. punktu, 2.e panta 3. punktu un, 333. panta 334. punktu, un, un Kriminālkodeksa 342–
340. pantu, izņemot kriminālkodeksa 343.a pantu.
Sofijas apgabaltiesa (GC) arī ir izveidota ar ĢA pilnvarām. Pirmās instances Sofijas pilsētas tiesa ir kompetenta izskatīt lietas par
vispārēja rakstura noziegumiem, ko izdarījušas personas, kurām ir imunitāte, vai Ministru padomes locekļi.
Apriņķa tiesas atrodas apgabalu centros. Katrā apgabaltiesā ir viena vai vairākas apgabaltiesas.
Otrā instance civillietās un krimināllietās
Reģionālā tiesa izskata, otrajā instancē, apstrīdētās darbības rajona tiesu lietās, kā arī citas lietas, kas tām piešķirtas ar likumu.
Apelācijas tiesa izskata, otrkārt, apstrīdētās darbības apgabalu tiesu lietās, kā arī citas lietas, kas tām piešķirtas ar likumu.
Trešās instances tiesas civillietās un krimināllietās
Augstākā kasācijas tiesa ir galīgās instances tiesa krimināllietās un civillietās. Tās jurisdikcija aptver visu valsti.

Tiesību datubāze
Katrai Bulgārijas tiesai ir tīmekļa vietne, kas atbilst iedzīvotāju, juridisko personu un administratīvo iestāžu vajadzībām. Informācija
par tiesas struktūru un darbībām, kā arī informācija par notiekošām vai agrākām lietām ir atrodama tiesu tīmekļa vietnēs.
Attiecīgo datubāzu nosaukums un URL

Augstākās tiesas padomes tīmekļa vietnē (Висшия съдебен съвет) ir sniegts detalizēts Bulgārijas tiesu, to adrešu un tīmekļa
vietņu saraksts (tikai bulgāru valodā).
Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.
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