Njemačka

Teisininko profesijos - Vokietija
Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie teisininko profesiją Vokietijoje.

Prokuroras
Funkcija ir pareigos

Prokuratūra yra nepriklausomas baudžiamosios jurisdikcijos organas, institucijų hierarchijoje esantis viename lygmenyje su
teismais. Prokuratūra yra atsakinga už tyrimą, mokesčių surinkimą ir atstovavimą pagrindinėje byloje, taip pat už baudžiamųjų
sankcijų vykdymą. Baudžiamasis persekiojimas baudžiamojo persekiojimo metu taip pat yra administracinis baudžiamasis
persekiojimas, išskyrus atvejus, kai įstatyme nustatyta kitaip.
Prokuratūra privalo tais atvejais, kai turima pakankamai įrodymų įsikišti, įsikišti į visus baudžiamojo persekiojimo veiksmus
(teisėtumo principas). Tai reiškia, kad prieš priimdamas rezoliuciją, prokuratūra turėtų ištirti visus faktus, kuriuos ji sužinojo.
Prokuratūra privalo būti objektyvi ir nešališka. Jame nurodomi ir kaltinamieji, ir išteisinamieji faktai. Jei įvykdomi teisiniai
reikalavimai, jis turi pateikti kaltinimus. Jei byla susijusi su pažeidimu, prokuratūra, gavusi teismo, kuris yra kompetentinga iškelti
pagrindinę bylą, sutikimą, gali atsisakyti vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, jeigu kaltininko skola laikoma maža ir nėra visuomenės
interesų, susijusių su baudžiamuoju persekiojimu. Be paskyrimo, atsakovui taip pat gali būti duodami įpareigojimai ir nurodymai.
Ikiteisminio tyrimo metu prokuratūra turi teisę aptarnauti kitus tyrėjus. Tarp jų – policijos pareigūnai, mokesčių tyrėjai ir muitinės
pareigūnai. Šie privalo laikytis prokuratūros nurodymų.
Tam, kad baudžiamoji byla būtų išnagrinėta teisme, įtariamajam privaloma pareikšti kaltinimą. Prokuratūra privalo pareikšti
kaltinimus visais atvejais, išskyrus kelias išimtis, susijusias su smulkiais teisės pažeidimais. Toliau nurodytose pagrindinėse bylose
prokuroras paprastai dalyvauja kaip prokuratūros atstovas.
Prokuratūra veikia ir pirmąja instancija, ir apeliacinėse institucijose (apeliacinis skundas ir peržiūra).
Baudžiamajame procese baudžiamąjį persekiojimą turi skaityti prokuroras arba prokuroras. Jie turi teisę apklausti kaltinamąjį ir
liudytojus. Taip pat galite pateikti savo prašymus pateikti įrodymus. Pasibaigus posėdžiui, prokuroras nurodo pagrindą, kuriuo
remiantis vertinama faktinė ir teisinė padėtis. Už kaltinamąjį nuteistu apkaltinamuoju nuosprendžiu ar išteisinimu reguliariai
priimamas nuosprendis.
Prokuroro, teismo ir atsakovo sutikimu šio teismo proceso metu taip pat gali būti nutrauktas teisminis procesas, pavyzdžiui, jeigu
kaltinamojo kaltumas po teismo proceso yra laikomas žemu.

Prokurorui įrodžius, kad teismo sprendimas turi būti faktinis arba teisinis, prokuroras gali pateikti apeliacinį skundą, taip pat ir
atsakovui.
Organizacija

Prokuratūros būstinė yra apygardos teisme, Aukštesniajame apygardos teisme ir Federaliniame Teisingumo Teisme, jis yra
hierarchiškai organizuojamas.
Kadangi Vokietijos valstybės sistema yra federacinė, yra būtina atskirti federacijos ir atskirų žemių kompetenciją.
Žemių prokuratūros

Išskyrus nusikalstamas veikas, už kurias federalinis advokatas yra atsakingas Federaliniam Teisingumo Teismui, už baudžiamąjį
persekiojimą atsakingos žemių prokuratūros. Federalinio Teisingumo Teismo generalinis prokuroras federacinių žemių ir žemių
prokurorų lygmeniu yra skirtingos ir atskiros institucijos. Federacijos lygmens ir žemių lygmens prokuratūrų nesaisto hierarchiniai
ryšiai. Tačiau, išimtiniais atvejais, Federaliniame Teisingumo Teisme generalinis prokuroras gali perkelti bylas iš savo
kompetencijos srities į provincijos prokuratūrą arba parengti procedūras pastarojoje srityje.
Visos 16 žemių turi savo prokuratūrą, kurios organizuojamos taip:
Prie kiekvieno žemės teismo yra prokuratūra, kuri taip pat yra kompetentinga tirti bylas, teismingas apylinkės teismams,
priklausantiems atitinkamo žemės teismo jurisdikcijai.
Tokias prokuratūras prižiūri ir joms vadovauja atitinkamo aukštesniojo žemės teismo generalinės prokuratūros, kurias prižiūri ir
kurioms vadovauja atitinkamos žemės teisingumo ministerijos.
Generalinė prokuratūra yra atsakinga už aukščiausiųjų regioninių teismų vidaus audito procedūras. Jeigu tokia procedūra priklauso
Federalinio Teisingumo Teismo kompetencijai, federalinis generalinis prokuroras atlieka valstybės kaltintojo funkcijas.
Daugiau informacijos apie prokuratūrą galima rasti
teismų ir prokuratūrų biuruose Federalinės teisingumo ir vartotojų apsaugos
ministerijos svetainėje. Daug viešojo baudžiamojo persekiojimo tarnybų taip pat turi savo interneto svetaines, prie kurių galima
prisijungti per žemių teisingumo portalus.
Vokietijos Federacinės Respublikos teismai federaliniame Teisingumo Teisme (vok.
Bundesanwaltschaft) iš esmės yra žemių reikalas (Pagrindinio įstatymo 92, 96 ir 30 straipsniai). „Federaliniame Teisingumo
Teisme generalinis prokuroras“ yra vienintelė federalinė prokuratūra. Jis taip pat vadinamas „Bundesanwaltschaft“ (Federalinė
prokuratūra). Jis apima ne tik Generalbundesanwalt, bet ir kitus federalinius advokatus, vyresniuosius prokurorus ir prokurorus,
taip pat kitus darbuotojus. Federalinis advokatas yra pavaldus Federalinei prokuratūrai Federaliniame Teisingumo Teisme.
Federalinio Teisingumo Teismo generalinis prokuroras vykdo prokuroro funkcijas visų sunkių nusikaltimų, susijusių su vidaus
saugumu (visų pirma teroro aktais), arba išorės saugumo (išdavyste arba šnipinėjimu) atvejais. Kitų valstybės apsaugos pažeidimų
atveju Federalinis Teisingumo Teismo generalinis prokuroras perima procesą tam tikromis Teismų sistemos įstatymo (toliau –
„mėgdžiojimo teisė“) 120 (2) skirsnyje nustatytomis sąlygomis. Federalinis advokatas federaliniame Teisingumo Teisme taip pat
vykdo baudžiamąjį persekiojimą už pažeidimus pagal Tarptautinio baudžiamojo kodekso nuostatas ir dalyvauja nagrinėjant
apeliacinio skundo nagrinėjimo ir apskundimo procedūras Federaliniame Teisingumo Teisme.
Generalinį prokurorą federalinio ministro arba federalinio teisingumo ir vartotojų apsaugos ministro siūlymu skiria federalinis
pirmininkas. Pasiūlymą tvirtina Bundesrat. Generalinis prokuroras dirba pavaldus federalinei ministrui arba Federaliniam
teisingumo ir vartotojų apsaugos ministrui. Tačiau federalinis ministras arba federalinis ministras nevykdo jokios priežiūros ar
įgaliojimų federacinių žemių prokurorų atžvilgiu.

Teisėjai
Organizacija

Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis teisėjų veiklą tiek federacijos, tiek žemių lygmeniu, yra Vokietijos teisėjų įstatymas ( Deu
tsche Richtergesetz, DRiG). Įvairios nuostatos taip pat gali būti įtvirtintos atitinkamų žemių teisės aktuose.
Žemių teisėjus prižiūri atitinkamų žemių teisingumo ministerijos. Federalinių teismų teisėjų, išskyrus Federalinio Konstitucinio
Teismo teisėjų, veiklą prižiūri kompetentingos federalinės ministerijos.
Funkcija ir pareigos

Profesionalūs teisėjai ir neprofesionalūs teisėjai

Profesionalūs teisėjai pirmininkauja federaliniuose ir žemių teismuose. Pavyzdžiui, Žemės tarnybos teisėjai vykdo savo pareigas
vietos teismuose, apylinkės teisme arba aukštesniajame apygardos teisme. Dauguma teisėjų yra žemių teisėjai.
Federalinio Teisingumo Teismo teisėjai nagrinėja bylas Federaliniame Konstituciniame Teisme, Federaliniame Teisingumo
Teisme, Federaliniame darbo ginčų teisme, Federaliniame finansinių bylų teisme, Federaliniame socialinių bylų teisme,
Federaliniame administraciniame teisme ir Federaliniame patentų teisme.
Be profesionalių teisėjų, baudžiamąsias bylas gali nagrinėti ir neprofesionalūs, teisinio išsilavinimo neturintys teisėjai (Schöffen).
Tai yra garbės postas, į kurį renkami piliečiai. Teoriškai tai galima padaryti be atitinkamo asmens sutikimo. Pilietį, kuris skiriamas
kaip falšbortai, ypatingomis aplinkybėmis galima atleisti tik iš šio muito. Neprofesionalūs teisėjai dalyvauja apylinkių teismų
posėdžiuose ir žemių teismų baudžiamųjų bei nepilnamečių bylų kolegijose.
Iš esmės jie turi tokias pačias balsavimo teises kaip ir profesionalūs teisėjai. Tai reiškia, kad jie kartu spręs dėl kaltinamojo kaltės ir
dėl sankcijų dydžio.
Pagal Teismų sistemos įstatymo (GVG) 36 straipsnį, neprofesionalūs teisėjai turi būti renkami kas penkerius metus. Vokų
atplėšimo procedūrą gali atlikti tik vokiečių kalba (GVG 31 straipsnis). Vokų atplėšimo procedūros atlikti nebūtina (GVG 33
straipsnis), „kas:
25 metų arba septynerių metų amžiaus ar baigęs tarnybą kadencijos pradžioje;
negyvena atitinkamoje savivaldybėje;
netinka dėl psichikos arba fizinės ligos;
Dėl prasto vokiečių kalbos mokėjimo netinka šioms pareigoms;
nekilnojamojo turto kainų kritimo atveju
Nepajėgia atidaryti batų,
bet kuris asmuo, kuris dėl teisėjo teisių negali eiti pareigų eiti pareigas arba buvo nuteistas už tyčinį daugiau kaip šešių
mėnesių laisvės atėmimo bausmę, arba
Arba prieš kuriuos dėl nusikalstamos veikos laukiama tyrimo, dėl kurio gali būti prarasta galimybė eiti valstybines pareigas (G
VG 32 straipsnis).
Neprofesionaliems teisėjams mokama kompensacija – kompensacijos dydis nustatytas teisėjų atlygio ir kompensacijų įstatyme (GV
G 55 straipsnis). Žemės (Länder) teikia informacinius lapelius, kuriuose informuoja teisėjus apie jų pareigas. Šios brošiūros taip pat
skelbiamos internete. Žemės taip pat rengia neprofesionalių teisėjų mokymus.

Teismo pareigūnai (Rechtspfleger)
Teismo pareigūnai yra teismų sistemos darbuotojai. Jos, kaip „antrasis trečiojo smurto ramstis“, daugiausia vykdo užduotis
„savanoriško teisingumo“ srityje (įskaitant užduotis paveldėjimo, priežiūros, vaikų ir įvaikinimo, žemės registro, komercinės,
kooperatyvų ir partnerystės registrų, susijungimų bylose, nekilnojamojo turto registrui, prekių registrui, laivų registrui ir kt.), tačiau
jos taip pat atsakingos už platų kitos teisminės veiklos spektrą, pavyzdžiui, teismo nutarties dėl mokėjimo procedūros, teisinės
pagalbos, priverstinio išieškojimo, privalomo aukciono ir bankroto administravimo, bankroto bylų, išlaidų vykdymo, bausmių
vykdymo federaliniame patentų teisme ir tarptautinius teisinius sandorius.
Apylinkės teismuose teismo pareigūnų skaičius jau viršija teisėjų skaičių. Teismo pareigūnų veikla reglamentuojame teismo
pareigūnų įstatymu (Rechtspflegergesetz, RPflG). Kaip ir teisėjai, teismo pareigūnai vykdo savo veiklą nepriklausomai ir
vadovaujasi tik įstatymais ir teise. Jų sprendimai gali būti skundžiami pagal bendrąsias procesinės teisės nuostatas.
Duomenų bazės
Viešos interneto svetainės, skirtos teismų sistemai:
Federalinės teisingumo ir vartotojų apsaugos ministerijos interneto svetainė
Žemių teisingumo ministerijos (pvz.,

Hamburgas,

atskiri teismai, kurie teikia informaciją internete;
Europos

e. teisingumo portalas ir žemės

Berlynas arba

Bavarija);

Informaciją taip pat galima rasti Deutscher Richterbund
(Deutscher Rechtspfleger) interneto svetainėse.

(Deutscher Richterbund) arba

Bund Deutscher Rechtspfleger

Teisininkas
Vokietijoje dirba apie 166.000 advokatų. Jie privalo turėti tokį patį kaip teisėjų išsilavinimą ir yra įgalioti konsultuoti ir atstovauti savo
klientams visais teisiniais klausimais. Jiems leidžiama veikti teismuose, taip pat kreiptis į teismą; pagal Vokietijos teisę nėra
specialių advokatų. Iš esmės teismų atstovavimo teisė taikoma visiems Vokietijos teismams jų neišskiriant. Vienintelė išimtis –
atstovavimas civilinėse bylose, kurios nagrinėjamos Federaliniame Teisingumo Teisme. šiuo atveju advokatams taikomi specialieji
atitikties reikalavimai. Dar viena išimtis skirta advokatų teisių advokatams (dirbantiems teisininkams, kurie nėra teisininkai,
konsultuoti ir atstovauti darbdaviui jo teisės reikalų srityje). Jiems neleidžiama atstovauti savo darbdaviui kai kuriuose teismuose.
Advokatų veikla reglamentuojama Vokietijos federalinio advokatūros įstatymo (Bundesrechtsanwaltsordnung, BRAO) nuostatomis.
Be to, savireguliavimo pagrindu advokatūra taiko ir kitų profesinės veiklos taisyklių, kaip antai Advokatų profesinės veiklos kodeksą
(Berufsordnung für Rechtsanwälte, BORA) ir Specialiųjų sričių advokatų veiklos kodeksą (Fachanwaltsordnung, FAO). Advokatų
užmokestis reglamentuojamas Advokatų užmokesčio įstatymu (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG).
Advokatai yra įsteigti 27 regioninių advokatų asociacijų ir Federalinėje Teisingumo Teismo advokatų asociacijoje. Asociacijos
atsakingos už priėmimą į advokatūrą. Be to, jos privalo užtikrinti, kad advokatai gerai vykdytų savo profesines pareigas.
Duomenų bazės

Išsamią informaciją apie teisininko profesiją galima rasti Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) svetainėje. Be to, Vokietijos
advokatų kontora (vok. Deutscher Anwaltverein, DAV), kuri yra didžiausia advokatų kontora, teikia įvairią informaciją apie
advokato profesiją, įskaitant anglų ir prancūzų kalbas.
Pagalba ieškant advokato pateikiama Federaliniame teisininkų registre, į kurį įtraukiami visi advokatai (anglų ir vokiečių
kalbomis), taip pat Vokietijos advokatų asociacija.

Patentų agentas
Vokietijoje yra apie 3.500 patentų konsultantų. Jie yra baigę gamtos arba techniniu mokslus ir turi papildomą teisinį išsilavinimą. Jų
kompetencija apima konsultacijas ir atstovavimą pramoninės nuosavybės teisių srityje (visų pirma: Patentai, naudingumo modeliai,
prekių ženklai, dizainas), visų pirma jų registracija ir stebėsena. Jie gali atstovauti savo klientams Vokietijos patentų ir prekių
ženklų tarnyboje, Federaliniame patentų teisme ir, tam tikrais ypatingais atvejais, Federaliniame Teisingumo Teisme. Apygardos ir
apygardos apeliaciniuose teismuose patentų konsultantai turi teisę tik pateikti nuomonę kliento byloje – pareikšto ieškinio jie negali.
Patentinių patikėtinių veiklai taikomos Patentinių patikėtinių kodekso nuostatos. Patentinių patikėtinių veikla organizuojama patentų
patikėtinių rūmuose.
Duomenų bazės

Informaciją apie patentų biurą galima rasti
patentų patikėtinių registras.

Patentinių patikėtinių rūmų interneto svetainėje.

Ten taip pat įsteigtas Federalinis

Notaras
Vokietijoje šiuo metu yra beveik 7.000 notarų, kurie iš esmės turi tokius pačius mokymus kaip teisėjai. Jie teikia nepriklausomas,
nešališkas ir objektyvias konsultacijas dėl svarbių teisinių sandorių, prižiūri jų sudarymą ir atlieka prevencinį administravimą.
Svarbiausia jų funkcija – tvirtinti sandorius.
Dėl Vokietijos federacinės valstybės sistemos išskiriamos įvairios notarų kategorijos. Daugumoje Vokietijos žemių notarai dirba
visą darbo dieną (Nurnotariat), Kai kuriose žemėse be šios profesijos (notaro notaro) naudojamasi notaro profesija. Bet kuriuo
atveju notarų paskyrimą ir jų priežiūrą atlieka atitinkamos žemės teisingumo administracija.
Notarų profesinė veikla reglamentuojama Federaliniu notariato įstatymu (Bundesnotarordnung, BNotO). Notarų užmokestis
reglamentuojamas Užmokesčio įstatymu (Kostenordnung, KostO).
Notarai yra atitinkamų regioninių notarų rūmų nariai.
Duomenų bazės
Išsamią informaciją apie įvairias notarų temas galima rasti Federalinių notarų rūmų interneto svetainėje. Notarų registras toje
valstybėje narėje taip pat yra notaro paieškos pagalba. Informacija teikiama vokiečių, anglų, prancūzų ir ispanų kalbomis.

Kitos teisininkų profesijos
Teisinių paslaugų įstatyme numatytos teisininkų profesijos

Pagal Teisinių paslaugų įstatymą (Rechtsdienstleistungsgesetz, RDG) skolų išieškotojai, pensijų konsultantai ir teisinių paslaugų
teiskėjai, gerai išmanantys užsienio teisę, gali teikti teisines paslaugas neteisminiais klausimais. Tam tikrais atvejais skolų
išieškojimo paslaugų teikėjai ir pensijų konsultantai taip pat turi teisę atstovauti savo klientams teisme. Veikla turi būti
registruojama teismo prašymu. Įregistruoti asmenys paskelbiami teisinių paslaugų registre.
Šie teisinių paslaugų teikėjai neprivalo priklausyti rūmams ar kitai profesinei asociacijai. Surinkimo paslaugų teikėjai ir konsultantai
pensijų srityje yra iš dalies organizuoti profesinėse asociacijose; didžiausios asociacijos yra Vokietijos skolų išieškojimo agentūrų
asociacija (vok. Bundesverband Deutscher Overhozentren), Vokietijos teisinių agentų ir teisinių paslaugų asociacija ir
Bundesverband der Rentenberater (Federalinė pensijų patarėjų asociacija).
Duomenų bazės
Teisinį paslaugų registrą, kuriame skelbiamas teisinių paslaugų teikėjų ir už jų registravimą atsakingų teismų sąrašas, galima rasti
Vokietijos teisingumo portale. Vokietijos skolų išieškojimo agentūrų asociacijos, Vokietijos teisinių paslaugų teikėjų ir (arba)
teisinių paslaugų teikėjų asociacijos ir Pensijų konsultantų asociacijos interneto svetainėse pateikiama įvairi papildoma
informacija.

Organizacijos, teikiančios teisines paslaugas nemokamai
Vokietijoje nemokamas teisines konsultacijas (pagal Teisinių paslaugų įstatymo 6 ir 8 straipsnius) teikia įvairios labdaros
organizacijos. Kelios iš svarbiausių tokių organizacijų yra:
Arbeiterwohlfat Bundesverband e.V.
Labdaros organizacijos
Gerovės organizacijos
Žydų gerovės centras Vokietijoje
Deutsches Rotes Kreuz
Jungtinė gerovės asociacija
Susijusios nuorodos

Federalinės vyriausybės ir žemių teisingumo portalas
Informacija apie teismus ir prokuratūras, Federalinė teisingumo ir vartotojų apsaugos ministerija
Federalinė teisingumo ir vartotojų apsaugos ministerija
Hamburgo teisingumo ministerija
Berlyno Teisingumo ministerija
Bavarijos teisingumo ministerija
Vokietijos teisėjų asociacija
Vokietijos federalinė advokatų asociacija
Oficialus advokatų registras visoje šalyje
Deutscher Anwalt Verein
Vokietijos Teisinė informacija
Patentų patikėtinių rūmai
Notarų sąrašas
Federaliniai notarų rūmai
Teisinių paslaugų registras

Arbeiterwohlfat Bundesverband e.V.
Labdaros organizacijos
Gerovės organizacijos
Žydų gerovės centras Vokietijoje
Deutsches Rotes Kreuz
Partitätischer Wohlfahrtverband
Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto
teksto kokybės.
Paskutinis naujinimas: 02/10/2019

