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Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores
oversættere.
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Almindelige domstole i de enkelte lande

bulgarsk

Bulgarien
I dette afsnit findes oplysninger om det bulgarske retsvæsen.
Organisationen af forvaltningen af retsplejen - retsvæsenet
Retter i første instans i civil- og straffesager
Regionale retter
Den vigtigste ret i første instans er den regionale ret. Den behandler civil- og straffesager samt forvaltningssager. Blandt disse er familie- og arbejdsretlige
retssager, krav om underholdsbidrag og adoption, sager vedrørende handelsretlige tvister og civilsager, hvor sagsomkostningerne ikke overstiger 50 000
BGN (<€ 25 000), samt fordelingen af materiel fast ejendom.
Den regionale ret består af formanden og hans/hendes næstformænd, en administrationssekretær, en justitssekretær, en sekretær, en kontormedhjælper, en
domstolsembedsmand og en arkivar.
Distriktsdomstole
Når distriktsdomstolen fungerer som en ret i første instans, behandler den følgende sager:
Civilsager - sager om konstatering eller benægtelse af slægtskab, afslutning af adoption, sager om forbud og civilsager, hvor sagsomkostningerne overstiger
50 000 BGN (> €25 000).
Straffesager - sager om forbrydelser mod republikken, mord, tyveri af særlig grov karakter, besiddelse og distribution af narkotika, kidnapning og ulovlig
frihedsberøvelse, forbrydelser mod toldordningen, forbrydelser mod finans-, skatte- og forsikringssystemerne, embedsmisbrug, bestikkelse, kriminalitet rettet
mod transport med døden til følge osv.
Handelssager og virksomhedsrelaterede sager - nonprofitvirksomheder registreres ved distriktsdomstolen, der også behandler klager om ansøgninger, som
er afvist af tinglysningskontoret, jf. selskabsregisterloven. Distriktsdomstolen behandler også handelsrelaterede tvister, hvor sagsomkostningerne overstiger
25 000 BGN, konkurser og klagesager mod retshåndhævelsesembedsmænds handlinger.
Forvaltningssager - i henhold til overgangsbestemmelserne og de endelige bestemmelser i forvaltningsloven behandles forvaltningssager indledt inden den
1. marts 2007 af distriktsdomstole.
Distriktsdomstolene ligger i distriktscentrene. I hver distriktsdomstols retskreds er der en eller flere regionale retter.
I Sofia har byretten de samme beføjelser som en distriktsdomstol.
Appelbehandling i anden instans i civil- og straffesager
I civil- og straffesager, der er fastsat i loven, varetager distriktsdomstolene appelbehandlingen i anden instans.
Som appelbehandlingsdomstol i anden instans behandler appeldomstolen sager, der er blevet appelleret i sager ved distriktsdomstole og andre lovbestemte
distriktsdomstolssager.
Kassationsappel i civil- og straffesager
Den øverste kassationsret træffer afgørelser som tredje og sidste instans i alle civil- og straffesager.
Juridisk database
Hver domstol i Bulgarien har et websted i overensstemmelse med borgernes, de retlige enheders og administrative myndigheders behov. Disse websteder
giver oplysninger om domstolens struktur og aktiviteter samt oplysninger om verserende og afsluttede sager.
De respektive databasers navn og URL
På det øverste retsråds websted findes en detaljeret liste over de bulgarske domstoles navne, adresser og websteder (kun på bulgarsk).
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