Wymiar sprawiedliwości w Republice Federalnej Niemiec 1)
FEDERALNY TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
S ą d y k o n s t y t u c y jn e k r a jó w z w ią z k o w y c h

2 senaty (każdy po 8 sędziów)

2)
2)
Gemeinsamer
Senat
obersten Sądów
Gerichtshöfe
des Bundes
Połączony
Senatder
Federalnych
Najwyższych

Trybunał Federalny

Federalny Sąd Administracyjny

Połączone Wielkie Senaty
Wielki Senat ds. cywilnych

Federalny Trybunał Finansowy

Federalny Sąd Pracy Federalny Sąd ds. Ubezpieczeń Społecznych

2)

2)

Wielki Senat ds. karnych

Wielki Senat

2)

Wielki Senat 2)
Senaty
5 sędziów

Senaty
5 sędziów

senaty karne
5 sędziów

senaty cywilne
5 sędziów

2)

Wielki Senat 2)

Wielki Senat 2)

Senaty
3 sędziów
2 sędziów
niezawodowych

Senaty
3 sędziów
2 sędziów
niezawodowych

Federalny Sąd
Patentowy
senaty ds. zażaleń
3 lub 4 sędziów

senaty uniew ażniające
3)
3 lub 5 sędziów

W yżs zy S ą d K ra jo w y
instancja apelacyjna

instancja apelacyjna

instancja apelacyjna

pierwsza instancja

instancja rewizyjna

senaty cywilne

sprawy z odniesie-

senaty ds. prawa

senaty karne

senaty karne

niem do zagranicy

rodzinnego

3 sędziów lub
jeden sędzia

jeden sędzia

8)

3 sędziów

Sąd Administracyjny

3 sędziów lub

3 sędziów lub

10)

3 / 5 sędziów

10)

jeden sędzia

sąd finansowy

Wyższy Sąd
Administracyjny
lub Federalny

10)

senaty

pierwsza instancja

instancja apelacyjna 9)

izba gospodarcza

jeden sędzia

1 sędzia
2 sędziów
niezawodowych

zawodowy 5)

izby

duże izby

lub
jeden sędzia 10)

gospodarcze

karne

1 sędzia
2 sędziów
niezawodowych

lub

instancja apelacyjna

pierwsza instancja

Izby cywilne

3 sędziów

małe

małe

izby karne

izby ds. nieletnich

1 sędzia

6)

7)

ubezpieczeń społ.

1 sędzia
rodzinnego
2 sędziów
niezawodowych
3 sędziów lub

senaty

3 sędziów lub jeden
5)
sędzia
2 sędziów
niezawodowych

jeden sędzia

10)

3 sędziów

sąd administracyjny

sąd pracy

sąd ds. ubezpieczeń

izby

izby

izby

3 sędziów lub
jeden sędzia 5)
2 sędziów
niezawodowych

1 sędzia
2 sędziów
niezawodowych

1 sędzia
2 sędziów
niezawodowych

społecznych

6)

2 ławników

2 ławników

3 sędziów

3 sędziów
2 sędziów
niezawodowych

pierwsza instancja

duże izby ds. nieletnich

1 sędzia

2 ławników

2 ławników

instancja apelacyjna

krajowy sąd ds.

izby

senaty ds. prawa

3 lub 5 sędziów 4)

Sąd Krajowy
izby cywilne

W
yższyS
ądK
rajo
w
y

krajowy sąd

instancja
apelacyjna
pracy

senaty

Sąd Rejonowy
postępowanie

postępowanie

pierwsza

pierwsza

postępowanie

egzeku-

nieproceso-

instancja

cyjne

instancja

upominawcze

we

sąd

sąd

sędzia

sędzia dla

procesowy
1 referendarz

rodzinny

karny

nieletnich

1 referendarz

1 referendarz

sądowy

sądowy

sądowy

lub

lub

1 sędzia

1 sędzia

1 sędzia

1 sędzia

pierwsza instancja

pierwsza instancja

1 sędzia

1 sędzia

rozszerzony

instancja

sąd

sąd ławniczy

ławniczy

dla nieletnich

1 sędzia

2 sędziów

1 sędzia

2 ławników

2 ławników

2 ławników

Sądy karne

Sądy cywilne

Sądy powszechne

Legenda:
Strzałki pokazują następujące środki prawne:
apelacja

rewizja lub zażalenie

rewizja nadzwyczajna

Przedstawiony skład orzekający w sprawach karnych dotyczy tylko postępowania głównego.

Sądy

pierwsza

sąd
ławniczy

Sądy
administracyjne

Sądy
finansowe

Sądy
pracy

ds. ubezpieczeń
społecznych

Uwagi:
1) Nie przedstawiono: procedury apelacyjnej, w sądownictwie powszechnym sądy rolnicze,
sądy morskie oraz Bawarski Najwyższy Sąd Krajowy; w sądownictwie karnym działalność
izb penitencjarnych.
2) Orzeka tylko przypadkach wyjątkowych; skład zależy od aktualnej liczby senatów.
3) Skład uwzględnia kompetencje (prawnicy i technicy).
4) Skład - w niektórych krajach związkowych również z dwoma sędziami niezawodowymi - reguluje prawo krajowe.
5) Zasadniczo orzeka jeden sędzia, wyjątek §§ 348, 348a kodeksu postępowania cywilnego.
6) Do 31.12.2002 decydował w określonych procesach sąd w składzie dwóch sędziów zawodowych
oraz ławników.
7) W postępowaniach apelacyjnych od wyroku roszerzonego sądu ławniczego należy powołać drugiego
sędziego zawodowego.
8) Skład zależy od zakresu i skomplikowania sprawy.
9) Prawo krajowe może ustanowić, że wyższe sądy krajowe są właściwe do rozpatrywania wszystkich apelacji
i zażaleń od orzeczeń sądów administracyjnych.
10) Jeden sędzia w prostych prawnie i rzeczywiście sprawach, niemających zasadniczego znaczenia, jeżeli
podważane orzeczenie zostało wydane przez jedego sędziego i sprawa główna nie była jeszcze
rozpatrywana w terminie głównym.

