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Această secțiune oferă informații privind sistemul judiciar bulgar.

Organizarea justiției — sistemul judiciar
Instanțele de prim grad de jurisdicție în materie civilă și penală
Tribunalul districtual

Instanța districtuală (rayonen sad) este instanța principală de prim grad de jurisdicție. Are competență în toate cazurile, cu excepția
celor atribuite prin lege unei alte instanțe. Tratează cauze penale, penale și administrative. Deciziile instanțelor districtuale sunt
deschise căilor de atac în fața instanței regionale competente.
Tribunalul districtual este alcătuit din judecători și este prezidat de un președinte.
Tribunalul districtual

În primul rând, Tribunalul judecă:
chestiuni civile — acțiuni pentru stabilirea sau contestarea originii, pentru încetarea adoptării, în scopul incapacității sau al anulării;
dreptul de proprietate sau drepturile reale asupra unui imobil în cazul în care valoarea cererii dumneavoastră este mai mare de
50 000 BGN, un litigiu civil sau comercial care are drept obiect o sumă mai mare de 25 000 BGN (cu excepția cazului în care
cauza dumneavoastră privește plata întreținerii, o creanță în temeiul legislației muncii sau recuperarea cheltuielilor neautorizate),
înregistrarea inadmisibilă, nulă sau incorectă a unei societăți pentru care legea prevede că instanțele provinciale au competență
inițială, sau dacă legea prevede altfel că acțiunea dumneavoastră intră sub incidența instanțelor regionale.
Cauzele penale — infracțiunile prevăzute la articolele 95-110, 115, 116, 118, 119, 123, 124, articolul 131 alineatul (2) alineatele (1)
și (2), articolul 142, articolul 149 alineatul (5), articolul 152 alineatul (4), articolul 196 alineatul (199), articolul 203a alineatul (206) și
alineatul (4), articolul 212 alineatul (5), articolul 213a alineatul (3), articolul 4 alineatul (214), articolul 2 alineatul (219) și alineatul
(224), articolul 225 alineatul (225) litera (b) și alineatul (242), articolul 243 alineatul (246) și alineatul (248), articolul 250 alineatul
(252) și alineatul (260), articolul 277 alineatul (278) și alineatul (282), articolul 283 alineatul (287), articolul 301e alineatul (307)
și alineatul (319), articolul 319 alineatul (330), articolul 2e alineatul (3) și articolul 333 alineatul (334) și articolul 340-342a din Codul
penal, cu excepția competenței instanței penale specializate în temeiul articolul 343a din Codul penal.
La Sofia, s-a constituit, de asemenea, instanța districtuală (GC) cu competențele adunării generale. Tribunalul de primă instanță
din Sofia are competența de a soluționa cauze referitoare la infracțiuni de natură generală săvârșite de persoane cu imunități sau
de membri ai Consiliului de Miniștri.
Instanțele teritoriale sunt situate în centre județene. Există una sau mai multe instanțe districtuale din districtul judiciar al fiecărei
instanțe districtuale.
Instanța de al doilea grad de jurisdicție în materie civilă și penală
Instanța regională audiază în a doua instanță actele atacate în cauzele instanțelor districtuale, precum și alte cauze care le sunt
atribuite prin lege.
Instanța de apel judecă, în a doua instanță, actele atacate în cazul instanțelor districtuale, precum și alte cauze care le-au fost
atribuite prin lege.
A treia instanță în materie civilă și penală

Curtea Supremă de Casație este instanța de ultim grad de jurisdicție în cauzele penale și civile. Competența sa acoperă întreaga
țară.

Baza de date juridice
Fiecare instanță din Bulgaria are un site internet care răspunde nevoilor cetățenilor, persoanelor juridice și organelor
administrative. Informații privind structura și activitățile instanței, precum și informații privind cazurile în curs sau anterioare pot fi
găsite pe site-urile web ale instanțelor.
Numele și URL-ul bazelor de date relevante
Site-ul internet al Consiliului Judiciar Suprem (Висшия съдебен съвет) oferă o listă detaliată a instanțelor bulgare, cu adresele
și site-urile internet (numai în bulgară).
Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Proprietarul acestei pagini nu își asumă
nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.
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