Domstolarna i Tyskland1)
RFATTNINGSDOMSTOLEN (BUNDESVERFASSU
2 avdelningar (var och en med 8 domare)

Delstaternas författningsdomstolar
Gemensam avdelning bestående av förbundsrepublikens högsta domstolar

Bundesgerichtshof

Stora tvistemålsavdelningen 2)

Bundesfinanzhof Bundesarbeitsgericht Bundessozialgericht

Stora brottmålsavdelningen 2)

Stora avdelningen 2)

Stora avdelningen 2)

Stora avdelningen 2)

Stora avdelningen 2)

Brottmålsavdelning
5 domare

Avdelningar
5 domare

Avdelningar
5 domare

Avdelningar
3 domare
2 oavlönade domare

Avdelningar
3 domare
2 oavlönade domare

Landesarbeits-

Landessozial-

gericht

gericht

Kammare

Adelningar

Bundespatentgericht
Besvärsavdelningar
3 eller 4 domare

Bundesverwaltungsgericht

emensamma stora avdelningar

Tvistemålsavdelning
5 domare

Besvärsavdelningar
3 eller 4 domare

Oberlandesgericht

Besvärsinstans

Besvärsinstans

Besvärsinstans

Första instans

Tvistemålsavdelningar

Mål med utländsk

Avdelningar för

anknytning

familjemål

Brottmålsavdelningar
3 eller 5 domare 8)

3 domare eller
ensamdomare 10)

3 domare eller
ensamdomare 10)

3 domare eller
ensamdomare 10)

R e v is io n s in s t a n s

Oberverwaltungsge-

B r o ttm å ls a v d e ln in g a r

richt eller Verwal-

3 d o m a re

tungsgerichtshof

Avdelningar

Avdelningar

3 domare eller
ensamdomare 5)

1 domare

3 domare

3 eller 5 domare 4)

2 oavlönade domare

2 oavlönade domare

2 oavlönade domare

Arbeitsgericht

Sozialgericht

Kammare

Kammare

Första instans

Finanzgericht

Avdelningar för
grövre brottmål

Landgericht
3 domare

6)

Besvärsinstans

2 lekmän
Första instans
TvistemålsAvdelningar för
avdelningar

Ensamdomare

handelsmål

5)

Besvärsinstans 9)
Tvistemålsavdelningar
Avdelningar för
eller
ensamdomare 10)

1 domare

2 oavlönade

2 oavlönade

domare

domare

eller

Besvärsinstans

handelsmål

1 domare

Första instans

Stor avdelning för ungdomsbrottslingar
Små

Små

brottmålsavdelningar ingar för ungdomsbrott

3 domare 6)
2 lekmän

3 domare

1 domare 7)

1 domare

2 lekmän

2 lekmän

Kammare

Amtsgericht

Betalnings-

Domstol

Frivillig

för

rättsvård

betalningsmål

Första instans

Första instans

Domstol för

Domstol för

processuella frågo

familjemål

1 domare

1 domare

föreläggande
1 domstols-

1 domstols-

1 domstols-

tjänsteman

tjänsteman

tjänsteman

eller

eller

1 domare

1 domare

1 domare

1 domare

2 oavlönade domare

2 oavlönade domare

Första instans
dom stol

Första instans

lekm annadom stol

Brottmåls-

Domstol för

domstol

ngdomsbrottsling

1 domare

1 domare

Tvistemålsdomstolar

1 dom are

2 dom are

2 lekm än

2 lekm än

Lekmannadomsto
ungdomsbrottslin

Brottmålsdomstolar

F ö r k la r in g :

Förvaltningsdomstolar

Skattedomstolar

Arbetsdomstolar

Socialdomstolar

1 domare
2 lekmän

Allmänna domstolar

märkningar:
Följande visas inte: rättsmedlet besvär i de allmänna domstolarna för lantbruksmål,
sjörättsdomstolarna och högsta delstatsdomstolen i Bayern (Bayerische Oberste Landesgericht) ; i brottmålsdomstolarna
nämnderna för straffverkställighet.
Dömer bara i undantagsfall. Sammansättningen beror på antalet domare i respektive avdelning.
Sammansättningen beror på omständigheterna (lagfarna domare och tekniker).
Sammansättningen regleras av delstatslagstiftningen (i vissa delstater två oavlönade domare).
I princip beslutar ensamdomaren; undantag §§ 348 och 348a i lagen om rättegången i tvistemål (Zivilprozessordnung).
I vissa mål är domstolen sammansatt (sedan 31.12.2002) av endast två lagfarna domare och lekmän.
Vid överklagande av en dom från en utvidgad lekmannadomstol inkallas en andra lagfaren domare.

Pilarna visar rättsmedlen på följande sätt:
Överklagand

3 domare eller
5)
ensamdomare
2 oavlönade domare

Revisionstalan eller lagprövningstalan

Sammansättningen av domstolarna i brottmål gäller bara för huvudförhandlingen.

Dir. revisionstalan

Sammansättningen beror på målets omfång och komplexitet.
I delstatslagstiftning kan bestämmas att Oberlandesgericht skall vara behörig att avgöra alla överklaganden och besvär
mot domar från Amtsgericht.
Ensamdomare avgör mål som är varken rättsligt eller i sak komplicerade och saknar betydelse för den allmänna rättstillämpningen,
om den överklagade domen har meddelats av ensamdomare och själva saken inte har avgjorts vid huvudförhandlingen.

