Saksa

Pravniški poklici - Nemčija
Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Ta stran vsebuje informacije o pravniškem poklicu v Nemčiji.

Tožilec
Vloga in dolžnosti

Državno tožilstvo (Staatsanwaltschaft) je neodvisen organ s kazensko jurisdikcijo, ki je strukturirano enako kot sodišča sama.
Državno tožilstvo je odgovorno za vodenje preiskave, pobiranje dajatev in zastopanje v sporih o glavni stvari ter izvrševanje
kazenskih sankcij. Razen če zakon ne določa drugače, je tožilstvo v kazenskem postopku tudi upravni prekršek.
Državno tožilstvo mora, kadar obstajajo zadostni dokazi za posredovanje, posredovati pri vseh pregonih (načelo zakonitosti). To
pomeni, da bi moralo državno tožilstvo pred reševanjem raziskati dejstva, s katerimi se je seznanil. Tožilstvo mora biti objektivno in
nepristransko. Opredeljuje obremenilne in razbremenilne podatke. Če so pravne zahteve izpolnjene, mora plačati dajatve. Če
postopek vključuje kaznivo dejanje, lahko državno tožilstvo s soglasjem sodišča, pristojnega za uvedbo postopka v glavni stvari,
odstopi od pregona, če se šteje, da je storilec majhen in da ni javnega interesa za pregon. Poleg imenovanja lahko tožena stranka
dobi tudi obveznosti in navodila.
Pri preiskovanju kazenskih postopkov ima državno tožilstvo pravico, da opravlja storitve za druge preiskovalce. Med njimi so
policisti, davčni preiskovalci in cariniki. Slednji morajo upoštevati navodila urada.
Pred sodnim postopkom je treba proti toženi stranki vložiti obtožnico. Z redkimi izjemami, ki se nanašajo na lažja kazniva dejanja,
mora pristojbino plačati državno tožilstvo. V postopku v glavni stvari javni tožilec običajno sodeluje kot predstavnik tožilstva.
Državno tožilstvo bo delovalo tako na prvi stopnji kot tudi v pritožbenih organih (pritožbe in revizija).
V kazenskem postopku mora kazenski pregon glasiti javni tožilec ali državni tožilec. Pravico imajo, da zaslišijo obtožence in priče.
Predložite lahko tudi lastne zahteve za dokazila. Na koncu obravnave ima državni tožilec tožbeni razlog, ki se nanaša na dejanski
in pravni položaj. Obsodba obdolženca se redno zahteva na podlagi kazni ali oprostitve.
S soglasjem državnega tožilstva, sodišča in toženca se lahko postopek prekine tudi na tej stopnji sojenja, na primer, če je bila
krivda obtoženca po opravljenem sojenju nizka.
Če je državni tožilec prepričan, da je treba odločitev sodišča preveriti z dejanskega ali pravnega vidika, lahko tožilstvo vloži
pritožbo, tudi v korist toženca.

Organizacija

Državno tožilstvo ima sedež v regionalnem sodišču, višjem regionalnem sodišču in zveznem sodišču ter je hierarhično
organizirano.
Zaradi zveznega sistema v Nemčiji je treba razlikovati med pristojnostmi zvezne vlade in pristojnostmi zveznih dežel.
Državni tožilci zveznih dežel

Z izjemo kaznivih dejanj, za katera je pristojen zvezni odvetnik, je tožilstvo zveznih dežel pristojno za pregon. Generalni tožilec
zveznega sodišča na zveznih in pokrajinskih državnih tožilstvih v zveznih deželah sta različna in ločena organa. Med nacionalno
ravnjo in zveznimi deželami ni hierarhične povezave. Vendar pa lahko generalni tožilec zveznega sodišča v izjemnih okoliščinah
postopke s svojega področja pristojnosti prenese na provincialno državno tožilstvo ali pripravi postopke na tem območju.
Vseh 16 dežel ima svoje državno tožilstvo, ki je organizirano na naslednji način:
Vsako regionalno sodišče (Landgericht) ima svoje državno tožilstvo, ki tudi prevzame odgovornost za okrajna sodišča
(Amtsgerichte) v okviru sodnega okrožja tega okrožnega sodišča.
Državno tožilstvo na regionalnih sodiščih je vsaka podrejena uradu za državno tožilstvo na ustreznem višjem regionalnem sodišču
(Oberlandesgericht), ki nato odgovori na zadevno ministrstvo za pravosodje zvezne dežele.
Generalni tožilec je odgovoren za revizijske postopke na višjih regionalnih sodiščih. Če je tak postopek v pristojnosti zveznega
sodišča, pregon izvaja zvezni generalni državni tožilec.
Več informacij o državnem tožilstvu je na voljo na
sodiščih in državnih tožilstvih na spletišču zveznega ministrstva za
pravosodje in varstvo potrošnikov. Številne javne tožilske službe imajo tudi svoje spletne strani, do katerih je mogoče dostopati
prek pravosodnih portalov Länder.
Zvezno državno tožilstvo Zvezne republike Nemčije (Bundessanwaltschaft)
Sodna oblast Zvezne republike Nemčije je v bistvu v pristojnosti zveznih dežel (člen 30, 92, 96 temeljnega zakona). „Splošno
tožilstvo na zveznem sodišču“ je edino državno tožilstvo. Imenuje se tudi „Bundessanwaltschaft“. Poleg Generalbundesanwalt je
sestavljen iz drugih zveznih odvetnikov, višjih tožilcev in tožilcev ter drugih zaposlenih. Zvezni odvetnik je pristojen za Zvezno
tožilstvo na zveznem sodišču.
Generalni tožilec v zveznem sodnem sodišču opravlja funkcijo tožilca v vseh hudih kaznivih dejanjih, ki vplivajo na notranjo varnost
(zlasti teroristična dejanja) ali zunanjo varnost (izdajstvo ali vohunjenje). V primeru drugih kaznivih dejanj državnega varstva
generalni tožilec zveznega sodišča pod določenimi pogoji iz člena 120 (2) zakona o pravosodnem sistemu (v nadaljnjem besedilu:
pravica do poziva k odstopu od zadeve) prevzame postopek. Pristojnost splošnega zveznega odvetnika pri zveznem sodišču
vključuje tudi pregon kaznivih dejanj v skladu z Mednarodnim kazenskim zakonikom ter sodelovanje v postopkih ponovnega
pregleda in pritožbe pred izrekom sodbe zveznega sodišča.
Generalnega tožilca imenuje zvezni minister na predlog zveznega ministra ali zveznega ministra za pravosodje in varstvo
potrošnikov. Predlog je treba odobriti Bundesrat. Generalni tožilec deluje pod vodstvom zveznega ministra ali zveznega ministra za
pravosodje in varstvo potrošnikov. Vendar zvezni minister ali zvezni minister ne izvaja nadzora nad tožilci zveznih dežel.

Sodniki
Organizacija

Glavna zakonodaja, ki ureja poklic sodnika na nacionalnih in regionalnih sodiščih, je zakon o nemških sodnikih ( Deutsche
Richtergesetz, DRiG). Dodatne določbe je mogoče najti tudi v zakonodaji na ravni zemljišč.
Ministrstva za pravosodje zveznih dežel nadzorujejo delo sodnikov na deželni ravni. Delo sodnikov na zveznih sodiščih (z izjemo
sodnikov zveznega ustavnega sodišča) nadzoruje pristojno zvezno ministrstvo.
Vloga in dolžnosti

Poklicni sodniki in sodniki porotniki
Poklicni ali poklicni sodniki (Berufsrichter) služijo bodisi nacionalnim bodisi regionalnim sodiščem. Sodniki v Land opravljajo svoje
naloge na primer na lokalnem sodišču, okrožnem sodišču ali višjem okrožnem sodišču. Večina sodnikov deluje na ravni zemljišč.

Zvezni sodniki (Bunderichter) se lahko uporabijo za zvezno ustavno sodišče (Bundesverfassungsgericht), zvezno sodišče
(Bundesgerichtshof), zvezno delovno sodišče (Bundesarbeitsgericht), zvezno finančno sodišče (Bundesfinanzhof), zvezno
socialno sodišče (zvezno socialno sodišče), zvezno upravno sodišče (Bundesverwaltungsgericht) ali zvezno patentno sodišče
(Bundespatentgericht).
V kazenskem postopku se poklicni sodniki združijo z „sodniki porotniki“ (Laienrichter). Sodniki porotniki imenujejo organi za
opravljanje te storitve in ne prejemajo plače. Teoretično je to mogoče storiti brez privolitve zadevne osebe. Državljan, ki je
imenovan kot branik, je lahko oproščen plačila te dajatve le v posebnih okoliščinah. Sodniki porotniki sodelujejo na sodnih
obravnavah ter v kazenskih in mladoletniških obravnavah na regionalnih sodiščih.
Načeloma imajo enake glasovalne pravice kot poklicni sodniki. To pomeni, da se bodo skupaj odločale o krivdi obdolžene osebe in
stopnji kazni.
V skladu s členom 36 zakona o sodiščih (Gerichtsverfassungsgesetz, GVG) so sodniki porotniki izvoljeni vsakih pet let. Odpre se
lahko samo nemški urad (§ 31 GVG). Odprtja ni treba imenovati (člen 33 GVG), „ki:
starosti 25 let ali starosti sedem let ali dopolnjenih na začetku mandata;
osebe, ki ne prebivajo na zadevnem območju,
osebe, nesposobne za opravljanje zdravstvenih razlogov,
Osebe, nesposobne za vlogo zaradi nezadostnega poznavanja nemškega jezika,
v primeru padca cen nepremičnin
Ga ni mogoče odpreti,
vsako osebo, ki zaradi pravic sodnika nima možnosti, da bi imela javno funkcijo ali je bila obsojena za namerno dejanje
zapora več kot šest mesecev, ali
Ali zoper katere teče preiskava zaradi kaznivega dejanja, ki lahko povzroči izgubo zmožnosti opravljanja javne funkcije (člen
32 GVG).
Sodniki porotniki so upravičeni do nadomestila za izgubo zaslužka, pri čemer je znesek določen s pravnim zakonom o prejemkih in
nadomestilu (Justzvergütungs- und -entschädigungsgesetz) (oddelek 55 GVG). Zvezne dežele zagotovijo informativne letake, s
katerimi se sodniki seznanijo z njihovimi obveznostmi. Te brošure so objavljene tudi na internetu. Dežele ponujajo tudi
usposabljanje za sodnike porotnike.

Sodni uradnik (Rechtspfleger)
Sodni uradniki so uradniki v pravosodju. Kot „drugi steber tretjega nasilja“ – predvsem opravljajo naloge na področju
„prostovoljnega sodnega varstva“ (tudi v dednih zadevah, zadevah v zvezi z nego, otrocih in posvojitvah, zemljiških knjigah,
registrih gospodarskih družb, registrih podjetij, sodelovanju in partnerstvih, združitvah, pravu registrov nepremičnin, registru blaga,
registru plovil itd.), so pa tudi odgovorni za številne druge sodne dejavnosti, na primer na področju sodnega plačilnega naloga,
pravne pomoči, prisilne izterjave, prisilne dražbe in stečajnega postopka, postopkov v primeru insolventnosti, izvrševanja kazni,
izvrševanja postopkov pred zveznim sodiščem za patente in mednarodnih pravnih poslov.
Na okrajnih sodiščih (Amtsgerichte) je število sodnih uradnikov že večje od števila sodnikov. Področje dejavnosti sodnih uradnikov
je urejeno v zakonu o sodnih uradnikih (Rechtspflegergesetz – RPflG). Pri opravljanju svojih nalog in sprejemanju odločitev so
sodni uradniki, kot so sodniki, nepristranski in neodvisni ter vezani samo na zakon in zakon. Zoper njihove odločitve je načeloma
dopustno pravno sredstvo v skladu s splošnimi procesnimi predpisi.
Podatkovne zbirke
Zbirke podatkov o poklicih v pravosodju, ki so na voljo javnosti, so:
Spletna stran

zveznega ministrstva za pravosodje in varstvo potrošnikov

Spletišča ministrstev za pravosodje dežel (npr.

Hamburg,

Berlin ali

Bavarska)

posamezna sodišča, ki objavljajo informacije na spletu
Evropski

portal e-pravosodje in zvezne dežele

Informacije so na voljo tudi na spletnih straneh
(Deutscher Rechtspfleger).

Deutscher Richterbund (Deutscher Richterbund) ali

Deutscher Rechtspfleger

Odvetnik
V Nemčiji je približno 166.000 odvetnikov. Zaključijo enako pravno usposabljanje kot sodniki, svojim strankam pa lahko svetujejo in
zastopajo v vseh pravnih zadevah. Lahko delujejo tudi na sodiščih in zunaj sodišča; ni posebnih odvetnikov za zastopanje po
nemškem pravu. Načeloma sodno pooblastilo za zastopanje obstaja za vsa sodišča v Nemčiji brez razlikovanja. Edina izjema so
odvetniki, ki želijo zastopati svojo stranko v civilni zadevi pred zveznim sodiščem, kjer obstajajo posebni pogoji za sprejem.
Dodatna izjema so odvetniki delavskih pravic (ki so zaposleni pri delodajalcu, ki ni odvetnik, za svetovanje in zastopanje
delodajalca v njegovih pravnih zadevah). Na nekaterih sodiščih ti ne smejo zastopati svojega delodajalca.
Za odvetnike veljajo zakonske določbe zveznega zakona o odvetništvu (Bundesrechtsanwaltsordnung, BRAO). Pravni poklic je
samourejen tudi z dodatnimi poklicnimi pravili, natančneje s poklicnim kodeksom pravnikov (Berufssordnung der Rechtsanwälte,
BORA) in kodeksom ravnanja izvedencev strokovnjakov (Fachanwaltsordnung, FAO). Plačilo odvetnikov je določeno z zakonom o
prejemkih odvetnikov (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG).
Odvetniki so organizirani v 27 regionalnih odvetniških zbornic in odvetniške zbornice na zveznem sodišču. Senati so odgovorni za
sprejem v pravni poklic. Med drugim so odgovorni za nadzor nad izpolnjevanjem poklicnih obveznosti odvetnikov.
Podatkovne zbirke

Vse podrobnosti o pravniškem poklicu so na voljo na spletni strani Bundessrechtsanwaltskamskammer ( BRAK). Poleg tega naj
bi Deutscher Anwaltverein (Dav), ki je največji nemški odvetnik, ki je prost pravnega interesa za odvetnike, ponujal široko paleto
informacij o odvetniškem poklicu, med drugim tudi v angleškem in francoskem jeziku.
Pomoč pri iskanju odvetnika je na voljo v zveznem registru odvetnikov, ki navaja vse odvetnike (na voljo v nemščini in
angleščini) ter nemško odvetniško zbornico.

Svetovalec za patente
V Nemčiji je približno 3.500 aktivnih patentnih zastopnikov. Patentni zastopniki so na splošno končali univerzitetni študij na
področju znanosti ali tehničnih zadev, ki mu sledi dopolnilno izobraževanje v pravosodju. Njihova pristojnost velja za svetovanje in
zastopanje na področju pravic industrijske lastnine (zlasti: Patenti, uporabni modeli, blagovne znamke, zasnova), zlasti njihova
registracija in spremljanje. Patentni zastopniki imajo pravico zastopati stranke pred nemškim uradom za patente in blagovne
znamke, zveznim patentnim sodiščem in v posebnih okoliščinah pred zveznim sodiščem. Pred regionalnimi in višjimi regionalnimi
sodišči pa lahko podajo le mnenja o zadevah svojih strank in ne morejo sami izvesti ukrepov.
Za dejavnosti patentnih zastopnikov veljajo določbe zakonika o odvetništvu (LNO). Patentni zastopniki so organizirani v zbornici
patentnih zastopnikov.
Podatkovne zbirke

Informacije o patentnem uradu so na voljo na spletni strani
zastopnikov za patente.

zbornice zastopnikov za patente. Na voljo

je tudi register zveznih

Notar
V Nemčiji je trenutno skoraj 7.000 notarjev, ki morajo načeloma imeti enako usposabljanje kot sodniki. Zagotavljajo neodvisne,
nepristranske in objektivne nasvete in podporo za pomembne pravne posle ter za obravnavanje pravnih zadev na način, ki
preprečuje sodne postopke. Najpomembnejša naloga je certificiranje pravnih poslov.
Zaradi federalne strukture Nemčije obstajajo različne oblike notarjev. V večini zveznih dežel notarji opravljajo svoje naloge kot
glavna poklicna dejavnost („notarski poklic“). V nekaterih zveznih deželah se notarski poklic opravlja poleg poklica notarja
(notarska notarska dejavnost). Vse notarje imenuje in nadzira njihov regionalni pravosodni organ (Landesjustzverwaltung).
Določbe, ki urejajo notarski poklic, je mogoče najti v zveznem zakonu o notariatu (Bundesnotarordnung, BNO). Plačilo za notarje
določa Zakon o taksah (Kostenordnung, KostO).
Notarji pripadajo svoji regionalni notarski zbornici.
Podatkovne zbirke
Izčrpne informacije o različnih temah notarjev so na voljo na spletni strani zvezne notarske zbornice. Tudi register notarjev v
tej državi članici je pomoč pri iskanju notarja. Vsebina je na voljo v nemščini, angleščini, francoščini in španščini.

Drugi pravni poklici

Pravni poklici, opredeljeni v zakonu o pravnih storitvah (Rechtsdienstleistungsgesetz, RDG)

Zakon o pravnih storitvah omogoča, da lahko zbiratelji dolgov, pokojninski svetovalci in ponudniki pravnih storitev s specializacijo v
tujem pravu zagotovijo zunajsodne pravne storitve. V nekaterih primerih lahko ponudniki storitev izterjave dolgov in pokojninski
svetovalci zastopajo svoje stranke na sodišču. Dejavnost se registrira na zahtevo sodišča. Imena registriranih oseb so navedena
v registru pravnih služb.
Za te registrirane ponudnike storitev ni pravne zahteve, da bi pripadale senatu ali posebnemu poklicnemu združenju. Ponudniki
storitev zbiranja in pokojninski svetovalci so delno organizirani v strokovnih združenjih; največja združenja so Zvezno združenje
nemških agencij za izterjavo dolgov (Bundesverband Deutscher Ababhashozentren), nemško združenje pravnih zastopnikov
/pravnih služb in Bundesverband der Rentenberater (Zvezno združenje pokojninskih svetovalcev).
Podatkovne zbirke
Vpogled v register pravnih služb, ki vključuje seznam ponudnikov pravnih storitev in sodišč, pristojnih za registracijo, je mogoč prek
nemškega pravosodnega portala. Spletne strani zveznega združenja nemških agencij za izterjavo dolgov, Nemškega
združenja pravnih svetovalcev/Pravne službe in Združenja za pokojnine, združenja pokojninskih svetovalcev, zagotavljajo
različne dodatne informacije.

Organizacije, ki zagotavljajo brezplačne pravne storitve
Številne dobrodelne organizacije v Nemčiji zagotavljajo brezplačno pravno svetovanje (v skladu z oddelkoma 6 in 8 Zakona o
pravnih storitvah). Med najpomembnejšimi so:
Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V.
Dobrodelne ustanove
Organizacije za socialno varstvo
Center za dobrobit Judov v Nemčiji
Deutsches Rotes Kreuz
Joint Welfare Association (Združenje za socialno varstvo)
Sorodne povezave

Pravosodni portal zvezne vlade in zveznih dežel
Informacije o sodiščih in tožilstvih, zveznem ministrstvu za pravosodje in varstvo potrošnikov
Zvezno ministrstvo za pravosodje in varstvo potrošnikov
Ministrstvo za pravosodje v Hamburgu
Ministrstvo za pravosodje v Berlinu
Ministrstvo za pravosodje Bavarske
Nemško združenje sodnikov
Nemška zvezna odvetniška zbornica
Uradni imenik odvetnikov po vsej državi
Deutscher Andsanwalt Verein
Podatki o nemškem pravu
Odvetniška zbornica patentnih odvetnikov
Seznam notarjev
Zvezna notarska zbornica
Register pravnih služb
Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V.

Dobrodelne ustanove
Organizacije za socialno varstvo
Center za dobrobit Judov v Nemčiji
Deutsches Rotes Kreuz
Parttästischer Wohlfahrtsverband
To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno
prevedenega besedila.
Zadnja posodobitev: 02/10/2019

