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Имаме удоволствието да Ви представим най-новия продукт 

� СВЪРЗАНИ ИНСТАНЦИИ � 

Ново измерение правен интелект с анализ на свързани съдебни актове и спорове  

 

 

Докоснете се до съдебната практика по начин, който не е бил възможен досега, 
спестете десетки часове труд за намиране на необходимата Ви информация и анализиране на 
връзки между съдебни актове в тяхната хронологична, инстанционна и семантична свързаност. 

Работете със СВЪРЗАНИ ИНСТАНЦИИ – изцяло нов за България подход при 
анализирането на съдебната практика. 

 

 Проследявате динамиката на съдебния спор в неговата цялост от първа до последна 
инстанция. 

 Имате цялостна и ясна за навигиране диаграма за движението на свързаните дела и 
съдебни актове по хронология и йерархия на съдилищата. 

 Иновативна система за определяне на крайното състояние на съдебните актове – 
веднага се информирате за отменени, влезли в сила, частично отменени решения, 
определения и разпореждания в рамките на съдебния спор. 

 След анализ на наличните актове от инстанциите по спора е изведен статус на актовете - 
дали са потвърдени или отменени. 
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Имате достъп до най-богатото съдържание от връзки между съдебните актове, което 
Ви дава възможност мигновено да откриете семантични отношения на позоваване, 
тълкуване и критикуване между тях. 

 С един поглед проследявате множеството смислови и логически аспекти на съдебните 
спорове - във времето, по инстанции, както и третирания спрямо други съдебни актове. 

 СВЪРЗАНИ ИНСТАНЦИИ Ви показва как съдиите в текста на съдебния акт третират 
актове на други съдебни състави по сходни казуси - дали се позовават на тях, как ги 
тълкуват, за да изградят своята преценка или ги критикуват. 

 Виждате също и съдебния акт, върху който смятате да изградите своята теза, как други 
актове го третират - дали се позовават на него или го критикуват. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СВЪРЗАНИ ИНСТАНЦИИ Ви спестява безбройни 
часове и усилия да намерите, изчетете и 
анализирате свързаната съдебната практика, вкл. по 
хронология, по инстанции и по оценка между 
съдебните актове. 

 СВЪРЗАНИ ИНСТАНЦИИ е най-добрата Ви защита 
и дава нов смисъл на принципи като "равенство пред 
закона" и "прозрачна съдебна система". 

 

Ориентирайте се в сложни и заплетени казуси с един поглед! 

Аргументирайте с лекота правната теза, която защитавате, като използвате новия 
продукт СВЪРЗАНИ ИНСТАНЦИИ 

 

Ние в Лакорда сме горди с това което правим, защото вярваме, че както Вие, професионалистите 
в правната сфера, работите на най-високо ниво, за да сте полезни на своите клиенти, така и ние 
разработваме най-високо ниво правна система, без аналог на българския пазар, за да сме 
полeзни на Вас.  


