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Gewone rechtbanken - Duitsland
Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Deze rubriek bevat informatie over de gewone rechtbanken in Duitsland.

Gewone rechtbanken — inleiding
Civiele rechtsmacht
De districtsrechtbanken zijn bevoegd voor rechtbanken in eerste aanleg in burgerlijke zaken, meestal in zaken met een bedrag tot
5 000 EUR. zij beschikken echter ook over een bevoegdheid die in termen van waarde onafhankelijk is, bijvoorbeeld in het geval
van geschillen in verband met huur- of familiezaken, en op het gebied van onderhoudsverplichtingen.
Bij de lokale rechtbank is er één enkele rechter.
De rechtbanken in eerste aanleg zijn verantwoordelijk voor alle burgerlijke zaken die niet onder de jurisdictie van de
districtsrechtbanken vallen. Dit is meestal een geschil waarbij de waarde van de vordering meer dan 5 000 EUR bedraagt.
In een procedure voor de regionale rechtbank beslist een alleensprekende rechter gewoonlijk ook. In de plenaire vergaderzaal
zullen echter moeilijke en fundamentele juridische geschillen worden beslecht. Het bestaat uit drie beroepsrechters.
De rechtbanken van tweede aanleg zijn bevoegd om beroep in te stellen tegen de beslissingen van de plaatselijke rechtbanken.
De beslissing in hoger beroep wordt genomen door een kamer die gewoonlijk uit drie rechters bestaat.
Daarnaast kunnen in de arrondissementsrechtbanken commerciële afdelingen worden gevormd. Deze zijn bevoegd in het kader
van het eerste en het tweede geval in handelszaken. Het panel van deze kamers bestaat uit een voorzittende rechter en twee
handelaren als honoraire rechters.
De hogere regionale rechtbanken zijn meestal rechtbanken van tweede aanleg. In burgerlijke zaken beslist het Oberlandesgericht
over beroepen tegen beslissingen van regionale rechtbanken en beroepen tegen uitspraken van de gemeentelijke rechtbanken in
familiezaken.
De hogere regionale rechtbanken bestaan over het algemeen uit drie beroepsrechters. Civiele zaken, die niet bijzonder moeilijk en
niet fundamenteel zijn, kunnen ook aan één rechter worden overgedragen.
De hoogste rechter is het Hof van Justitie van de Bondsrepubliek Duitsland. Het is de uiteindelijke autoriteit en is als enige
verantwoordelijk voor de herziening. Het Federaal Gerechtshof heeft vijf beroepsrechters bijeengebracht.
Strafrechtelijke rechtsmacht
Rechtbanken van eerste aanleg

De wet inzake het justitiële stelsel bepaalt de bevoegdheid van de rechtbanken in strafzaken. Het Amtsgericht is het Gerecht van
eerste aanleg in strafzaken, tenzij de bevoegdheid van de regionale rechtbank of van de regionale appelrechter is vastgesteld (§
24 (1), zin 1, punten 1 tot en met 3, GVG). Zij besluit (§ 25 GVG) voor strafbare feiten die de oorzaak zijn van het strafbare feit:
zal worden vervolgd door een particuliere partij;
of een hogere straf dan een gevangenisstraf van twee jaar wordt niet verwacht.
In alle andere gevallen wordt een rechtbank vastgesteld (§ 28 GVG). Het bestaat uit een beroepsrechter en twee scholen.
De voor de lokale rechter bevoegde rechters (§ 24 (1) GVG), tenzij zij zijn overgedragen aan een strafrechter (§ 25 GVG), worden
door de rechter genoemd. Dit betreft gevallen waarin een vrijheidsstraf tussen twee en vier jaar moet worden opgelegd. Op
verzoek van het Openbaar Ministerie (§ 29 (2) GVG) kan de zogenaamde verlengde appèlrechter worden gevormd indien de

officier van justitie en de rechter het nodig achten een tweede rechter bij het geschil te betrekken, aangezien zijn betrokkenheid
noodzakelijk lijkt gelet op de omvang van de zaak.
Section 74 (1) GVG regelt de bevoegdheid van de regionale rechter. Dit betekent dat de regionale rechtbank bevoegd is voor alle
misdrijven die niet onder de jurisdictie van de districtsrechtbank of het gerechtshof vallen, d.w.z. alle strafbare feiten waarvoor een
langere gevangenisstraf moet worden verwacht.
Het Duitse wetboek van strafrecht maakt onderscheid tussen strafbare feiten en misdrijven. Een misdrijf is strafbaar met een
geldboete van één jaar. Een misdrijf is dus een ernstiger misdrijf dan een strafbaar feit.
De regionale rechtbank is verantwoordelijk voor alle strafbare feiten waarvoor een hogere straf dan vier jaar wordt verwacht
(artikel 74 (1) (2) GVG). Het is ook bevoegd voor het openbaar ministerie om bij de District Court een aanklacht in te dienen
wegens het bijzondere belang van de zaak, ondanks het feit dat de rechtbank bevoegd zou zijn.
De rechtbank van eerste aanleg behandelt strafzaken bij de rechtbank van eerste aanleg. Het bestaat gewoonlijk uit drie rechters
en 2 kringlopen. Overeenkomstig artikel 76 (2) van het GVG kan de grote kamer besluiten het hoofdgeding te openen of de datum
van het hoofdgeding in te schrijven, die in het hoofdgeding slechts door twee rechters en twee kamers wordt vervuld.
Het Oberlandesgericht is in eerste aanleg verantwoordelijk voor de in de punten 120 (1) en (2) van het GVG genoemde strafbare
feiten. De meeste van de genoemde strafbare feiten vormen een bedreiging voor de veiligheid en/of het bestaan van de
Bondsrepubliek Duitsland. De zin van het Hof van Justitie kan worden vervuld door vijf rechters, waaronder de voorzittende
rechter. Bij de opening van de procedure kan de strafrechtbank echter beslissen dat het in het hoofdgeding moet worden ingevuld
met drie rechters, waaronder de voorzitter, tenzij de omvang of de moeilijkheidsgraad van de zaak vereist dat twee andere
rechters hierbij worden betrokken (§ 122 (2), §, punt 1, en § 2 GVG).
Rechtsmiddelen

De regionale rechtbank is verantwoordelijk voor het aantekenen van beroep tegen beslissingen van de districtsrechtbank (artikel
312 van het wetboek van strafvordering [StPO]). De hogere voorzieningen worden behandeld door de zogenaamde „Small
Criminal Chamber” (§ 76 (1) GVG). Het personeel bestaat uit een beroepsrechter en twee reeksen. In het kader van een beroep
tegen het vonnis van de uitgebreide rechter is nog een tweede beroepsrechter betrokken (artikel 76 (6) GVG). Voorts wordt in
artikel 335 van het wetboek van strafvordering bepaald dat een voor beroep vatbare beslissing in de plaats van een beroep met
herziening („stap herziening”) ontvankelijk is.
Beroep tegen alle beslissingen van een regionale of hogere regionale rechtbank van eerste aanleg (punt 333 van het Wetboek van
Strafvordering). Het federaal gerechtshof is de beroepsinstantie voor alle beslissingen van de hoogste regionale rechtbanken en
de grote strafrechtbanken van de regionale rechtbanken (artikel 135 (1) GVG). De Senaat van het federaal gerechtshof is bezig
met een besluit over een herziening met vijf rechters, waaronder de voorzitter. Het Oberlandesgericht beslist over het beroep
tegen (andere) arresten van de regionale rechtbank.
Gerelateerde links

Federaal Hof van Justitie
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