FI
Etusivu>Koulutus, oikeudelliset verkostot ja virastot>Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto>Tietoa verkostosta
Tämän sivun alkukielistä versiota
suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change
Tietoa verkostosta

on muutettu äskettäin. Päivitystä

saksa

Saksa
Koska Saksa on liittovaltio, Euroopan oikeudellisen verkoston valtakunnallisen yhteysviranomaisen lisäksi sillä on kussakin osavaltiossa oma alueellinen
yhteysviranomainen, jonka toimipaikkana on osavaltion organisaatiorakenteen mukaan joko osavaltion ylioikeus (Oberlandesgericht; Ala-Saksi, Baijeri,
Bremen, Hampuri, Hessen, Nordrhein-Westfalen ja Saksi) tai osavaltion oikeusministeriö. Verkostoon kuuluu Saksassa yhteensä 17 yhteysviranomaista.
Valtakunnallinen yhteysviranomainen koordinoi kansallista verkostoa ja järjestää mm. Euroopan oikeuden päivän tapahtumat sekä kansallisen verkoston
jäsenten tapaamiset.
Työnjako valtakunnallisen ja alueellisten yhteysviranomaisten välillä on seuraavanlainen: Saksan siviili- tai kauppaoikeutta tai tuomioistuinjärjestelmää
koskeviin yleisiin kyselyihin vastaa valtakunnallinen yhteysviranomainen. Sen sijaan jotakin tiettyä oikeustapausta koskeviin kyselyihin vastaa yleensä sen
osavaltion yhteysviranomainen, jonka alueella asia on vireillä. Tosin kaikilla yhteysviranomaisilla on samanlaiset valtuudet, joten kaikki kyselyt voidaan
osoittaa kenelle tahansa 17 yhteysviranomaisesta, ja myös valtakunnallinen yhteysviranomainen voi antaa käytännön apua yksittäistapauksissa. Työnjaon
avulla pyritään varmistamaan, että kuhunkin kysymykseen vastaa asiasta parhaiten perillä oleva yhteysviranomainen.
Yhteysviranomaisten lisäksi Saksassa työskentelee yhteensä viisi yhteystuomaria, jotka vastaavat ns. Bryssel II a –asetuksen soveltamisesta (neuvoston
asetus (EY) N:o 2201/2003 tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta
koskevissa asioissa). Myös heidän vastuualueensa on jaettu osavaltioittain. Ulkomailta tulevat kyselyt voidaan osoittaa kenelle tahansa heistä. Kyselyn
vastaanottanut yhteystuomari ohjaa sen tarvittaessa eteenpäin yhteystuomareiden keskinäisen työnjaon, kielitaidon, erityisosaamisen tai kyseessä olevaan
asiaan perehtymisen perusteella.
Saksa on nimennyt Euroopan oikeudellisen verkoston perustamispäätöksessä (siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston
perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2001/470/EY 2 artiklan 1 kohdan e alakohta, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja
neuvoston päätöksellä N:o 568/2009/EY) tarkoitetuiksi verkostoon kuuluviksi ammattialajärjestöiksi liittovaltion asianajajayhdistyksen (
Bundesrechtsanwaltskammer), liittovaltion notaariyhdistyksen (Bundesnotarkammer), patenttiasiamiesyhdistyksen (Patentanwaltskammer), Saksan
lakimiesliiton (Deutscher Anwaltverein), haastemiesten liiton (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund) sekä vuonna 2014 tuomioistuinvirkamiesten liiton (Bund
Deutscher Rechtspfleger).
Verkoston jäseniä ovat lisäksi asiakirjojen tiedoksiannosta ja todisteiden vastaanottamisesta vastaavat keskusviranomaiset (jotka on nimetty oikeudenkäyntija muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1393/2007 sekä jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden
vastaanottamisessa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1206/2001 mukaisesti). Nämä keskusviranomaiset sekä osavaltioiden
oikeushallintoviranomaiset antavat tuomioistuimille jatkuvasti asiakirjojen tiedoksiantoa ja todisteiden vastaanottamista koskevia tietoja ja tukea
kansainvälisissä asioissa.
Liittovaltion oikeusministeriön verkkosivuilla (http://www.bundesjustizamt.de/ejnzh) on lisätietoja oikeudellisen verkoston toiminnasta Saksassa sekä luettelo
yhteyshenkilöistä.
Päivitetty viimeksi: 27/01/2017
Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa.
Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen
verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan
jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

