Saksamaa

Redna sodišča - Nemčija
See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Ta oddelek vsebuje informacije o rednih sodiščih v Nemčiji.

Redna sodišča – uvod
Civilna pristojnost
Okrožna sodišča so kot sodišča na prvi stopnji pristojna za civilne zadeve, večinoma v zadevah v zvezi z zahtevki do 5 000 EUR.
vendar so tudi pristojna za neodvisno odločanje glede vrednosti, na primer v sporih v zvezi z najemnimi ali družinskimi zadevami,
in v zadevah v zvezi s preživninskimi obveznostmi.
Pri lokalnem sodišču obstaja en sam sodnik.
Okrožna sodišča kot sodišča prve stopnje so pristojna za vse civilne zadeve, za katere ne velja pristojnost okrožnih sodišč. To je
običajno spor, pri katerem vrednost zahtevka presega 5 000 EUR.
V postopku pred deželnim sodiščem sodnik posameznik običajno odloča tudi. V sejni dvorani pa bodo rešeni težki in temeljni
pravni spori. Sestavljajo ga trije poklicni sodniki.
Okrožna sodišča kot drugostopenjska sodišča so pristojna za pritožbe zoper civilne odločitve okrajnih sodišč. Odločitev o pritožbi
sprejme senat, ki ga običajno sestavljajo trije sodniki.
Poleg tega se lahko na okrožnih in v okviru okrožnih sodišč oblikujejo poslovni oddelki. To je pristojno na prvi in drugi stopnji v
gospodarskih zadevah. Senat teh senatov je kot častni sodnik sestavljen iz predsedujočega sodnika in dveh trgovcev.
Višja deželna sodišča so večinoma sodišča druge stopnje. Višje deželno sodišče v civilnih zadevah odloča o pritožbah zoper
sodbe regionalnih sodišč in pritožbah zoper odločbe občinskih sodišč v družinskih zadevah.
Višja regionalna sodišča običajno sestavljajo trije poklicni sodniki. Civilne zadeve, ki niso posebej težke in niso temeljne, se lahko
prenesejo na enega samega sodnika.
Najvišje sodišče je
poklicnih sodnikov.

zvezno sodišče. Je končni organ in je edini odgovoren za revizijo. Zvezno vrhovno sodišče je združilo pet

Kazenska jurisdikcija
Sodišča prve stopnje

Zakon o pravosodnem sistemu določa pristojnost sodišč v kazenskih zadevah. Amtsgericht je Sodišče prve stopnje v kazenskih
zadevah, razen če je pristojno deželno sodišče ali višje deželno sodišče (člen 24 (1), stavek 1, št. 1 do 3 GVG). Odloča (§ 25
GVG) za kazniva dejanja, če je bil vzrok kaznivega dejanja:
kazensko preganjana s strani zasebne stranke;
ali višja kazen kot zaporna kazen dveh let, se ne pričakuje.
V vseh drugih primerih je ustanovljeno sodišče (člen 28 GVG). Sestavljen je iz poklicnega sodnika in dveh čevljev.
Sodišča zmerne teže, za katera je pristojno lokalno sodišče (člen 24 (1) GVG), razen če so bila prenesena na kazensko sodišče
(člen 25 GVG), sodišča imenujejo. To zadeva primere, v katerih se pričakuje zaporna kazen od dveh do štirih let. Na zahtevo
državnega tožilstva (člen 29 (2) GVG) se lahko ustanovi tako imenovano razširjeno pritožbeno sodišče, če javni tožilec in sodišče
menita, da je to potrebno za vključitev drugega sodnika, saj se zdi, da je njegovo sodelovanje glede na obseg zadeve potrebno.

Člen 74 (1) GVG ureja pristojnost okrožnega sodišča. To pomeni, da je regionalno sodišče pristojno za vsa kazniva dejanja, za
katera ne velja pristojnost okrožnega sodišča ali višjega deželnega sodišča, tj. vsa kazniva dejanja, za katera je treba pričakovati
daljšo zaporno kazen.
Nemški kazenski zakonik razlikuje med kaznivimi dejanji in kaznivimi dejanji. Kaznivo dejanje se kaznuje z denarno kaznijo enega
leta. Kaznivo dejanje je torej hujše kot kaznivo dejanje.
Regionalno sodišče je odgovorno za vsa kazniva dejanja, za katera se pričakuje višja kazen od štirih let zapora (člen 74 (1) (2)
GVG). Pristojno je tudi, da državno tožilstvo pred okrožnim sodiščem vloži obtožnico zaradi posebnega pomena zadeve, kljub
temu, da je pristojno okrožno sodišče.
Kazenske zadeve ureja okrožno sodišče prve stopnje na okrožnem sodišču. Običajno je sestavljen iz treh sodnikov in 2 zank. V
skladu s členom 76 (2) GVG lahko veliki senat odloči, da začne postopek v glavni stvari ali da določi datum glavnega postopka, da
ga v sporu o glavni stvari izpolnita le dva sodnika in oba.
Višje deželno sodišče je prvostopenjsko pristojno za kazniva dejanja iz člena 120 (1) in (2) GVG. Večina navedenih kaznivih dejanj
ogroža varnost in/ali obstoj Zvezne republike Nemčije. Sodbo zveznega sodišča lahko zasede pet sodnikov, vključno s
predsednikom sodnika. Vendar lahko kazensko sodišče na začetku sojenja odloči, da se ga izpolni v postopku v glavni stvari, v
katerega so vključeni trije sodniki, vključno s predsednikom, razen če sta zaradi obsega ali težavnega primera potrebna vključitev
dveh drugih sodnikov (člen 122 (2), stavek 1 in člen 2 GVG).
Pravne pritožbe

Regionalno sodišče je pristojno za pritožbe zoper sodbe okrožnega sodišča (člen 312 zakonika o kazenskem postopku). Pritožbe
se obravnavajo v t. i. „Small Criminal Chamber“ (mali kazenski senat) (člen 76 (1) GVG). Zaposluje ga poklicni sodnik iz dveh
sklopov. V pritožbah zoper sodbo razširjenega sodišča je še vedno udeležen drugi poklicni sodnik (člen 76 (6) GVG). Poleg tega je
v oddelku 335 zakonika o kazenskem postopku pojasnjeno, da je sodba, zoper katero se lahko vloži pritožba, dopustna, ne pa
pritožba z revizijo (v nadaljnjem besedilu: revizija).
Pritožba zoper vse sodbe regionalnega sodišča ali višjega regionalnega sodišča na prvi stopnji (člen 333 zakonika o kazenskem
postopku). Zvezno vrhovno sodišče je revizijski organ za vse odločitve višjih regionalnih sodišč in velikih kazenskih sodišč
regionalnih sodišč (člen 135 (1) GVG). Senat zveznega sodišča odloča o reviziji s petimi sodniki, vključno s predsednikom. Višje
deželno sodišče odloča o pritožbi zoper (druge) sodbe regionalnega sodišča.
Sorodne povezave

Zvezno vrhovno sodišče
To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno
prevedenega besedila.
Zadnja posodobitev: 31/10/2019

