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Introducció:
El Sistema Judicial alemany (d’aquí en endavant SJ), està estructurat federalment, com tot el
país. En aquest SJ s'admet el recurs per part del ciutadà al Tribunal Constitucional per lesió dels
seus drets fonamentals per actes dels poders públics i que representa el major percentatge de
recursos al Tribunal Constitucional.
Els ministres responsables dels Lands administren també els recursos pressupostaris necessaris
pels seus sistemes judicials corresponents. S'exceptua el Tribunal Constitucional Federal, que
gaudeix d'autonomia organitzativa com a òrgan constitucional independent i sotmet a
aprovació el seu pressupost directament al Parlament.
La estructura del SJ a Alemanya es basa en el principi d'independència de cada jutge. El
sistema no admet formalment la doctrina del precedent, si bé pel que fa als tribunals suprems
i sobretot al Tribunal Constitucional federal sembla emergir un fort vincle del dret
jurisprudencial. A Alemanya regeix el principi d'unitat jurisdiccional, no hi ha jurisdiccions
especials

Estructura:
Cada Land disposa del seu propi Tribunal Constitucional, Tribunals Superiors de Justícia i
Tribunals de primera instància i apel·lació. En darrera instància hi ha els Tribunals Suprems
(Federals) i per sobre de tots el tribunal Constitucional.
Els òrgans jurisdiccionals dels Länder solen dependre, en l'ordre administratiu, dels respectius
ministres de justícia. En l'àmbit federal, el Ministre Federal de Justícia és el responsable del

Tribunal Federal de Justícia, el Tribunal Federal Contenciós-Administratiu i el Tribunal Federal
Econòmic-Administratiu. El Ministre Federal de Treball i Afers Socials és el responsable del
Tribunal Federal de Treball i el Tribunal Federal del Social.
Integració de la ciutadania en els jutjats de primera instància a través dels jutges honorífics i
els jutges temporals. Els primers son ciutadans que representen el seu sector i els segons son
normalment professors de dret universitaris. Ambdós no son de la carrera legal però
participen, de ple dret, en la presa de decisions.

Tribunal Constitucional Federal: Composta per magistrats federals i altres. S’interessa per la
clarificació i interpretació de la Constitució. Fa d’àrbitre entre institucions, mira compatibilitats
de lleis i normes respecte la Constitució i fa de Tribunal d’empara dels ciutadans per vulneració
de drets fonamentals. Si en la interpretació de la Llei Fonamental, la Cort Constitucional d'un
Land es vol apartar d'una decisió de la Cort Constitucional Federal o de la Cort Constitucional
d'un altre Land, demanarà la decisió de la Cort Constitucional Federal.
Tribunal Suprem de la Federació: A la República Federal d'Alemanya, hi ha cinc tribunals
suprems federals: el Tribunal de Justícia Federal de Karlsruhe, el Tribunal Administratiu
Federal de Leipzig, el Tribunal Federal de Finances de Munic, el Tribunal Federal del Treball a
Erfurt i el Tribunal Social Federal a Kassel. La jurisdicció material dels màxims tribunals
federals està clarament separada les unes de les altres. No obstant això, pot passar que dos o
més Tribunals Suprems decideixin una mateixa qüestió de dret. Per tal d’assegurar la
coherència de la seva jurisprudència, existeix un senat conjunt d’aquests tribunals.

La Constitució diu que la Federació podrà crear tribunals penals militars així com tribunals
federals, per a les Forces Armades. Aquests no podran exercir la jurisdicció penal més que en
el cas de defensa, així com sobre membres de les Forces Armades que hagin estat enviats a
l'estranger o que estiguessin embarcats en bucs de guerra. La regulació es farà per una llei
federal. Aquests tribunals se situen sota la competència del Ministre Federal de Justícia. Els
jutges titulars d'aquests tribunals han de tenir la capacitat requerida per a l'exercici de la
judicatura.
Tribunal Federal de Justícia. Per sobre de tot la tasca del Tribunal Federal de Justícia és vetllar
per la unitat legal, aclarir qüestions legals fonamentals i desenvolupar la llei. Examina les decisions
dels tribunals d’apel·lació (els tribunals locals, els tribunals regionals i els tribunals regionals
superiors) en principi només sobre els errors legals. Tot i que les decisions del Tribunal Federal
només són formalment vinculants en casos individuals, els Tribunals d’apel·lació de fet segueixen
gairebé sense excepció la seva opinió legal.

Tribunals Superiors de Justícia dels Landers: Tenen la mateixa tasca i responsabilitat que els
Tribunals Suprems de la Federació però a nivell de Lander.
Tribunal de Districte: Son els tribunals d’apel·lació dels tribunals de primera instància i els que
tracten temes de rang superior a aquells.
Tribunals de Primera Instància: Son els jutjats de base i més propers a la ciutadania de cada
Lander

Sistema d’elecció i control: Corresponen al Ministeri de Justícia les competències relatives a la
promoció, a les sancions disciplinàries, a l'organització dels jutges, ja que el possible dèficit de
legitimació democràtica dels poders públics ha frenat sempre a Alemanya a l'hora de constituir
un òrgan d'autogovern de la judicatura.
Els corresponents ministeris de Justícia de cada un dels Lands, juntament amb una comissió de
jutges i legisladors, decideixen qui seran els jutges a cada Land i per tant al conjunt
d’Alemanya.
Per a jutges de Primera Instància: Accés a la professió de jutge.
• Primer examen jurídic després de quatre anys d'estudis universitaris.
• Passantia de 2 anys en tribunals, administració pública i despatxos d'advocats.
• Segon examen jurídic.
• Formació de jurista universal amb coneixements de totes les branques del dret.
• Finalment el ministeri de justícia de cada Land els proposa davant d’una comissió de
jutges i legisladors que els hi dona el primer destí.

Per a la elecció dels membres dels Tribunals Superiors Federals: el Tribunal Superior Suprem,
la Cort Federal d'Assumptes de Seguretat Social, el Tribunal Contenciós-Administratiu Federal,
el Tribunal Federal Fiscal i la Cort Federal de Treball, però no pel Tribunal Constitucional
Federal, actua la Comissió d'Elecció judicial. Es tracta d'un gremi que vota en secret i està
format per 36 membres: 16 ministres de justícia dels Länder i 16 experts del Parlament, que no
són necessàriament diputats, però tenen competència jurídica. La majoria simple decideix.

Pel Tribunal Constitucional Federal:
Elegits el 50% pel Parlament i l’altre 50% pel Senat. No poden pertànyer a cap de les cambres,
ni al Govern Federal ni als òrgans corresponents d’un Land.
Està compost per dos senats, cadascun dels quals té vuit membres, dels quals quatre són
elegits per un comitè del Parlament i altres quatre pel Senat, sempre amb majoria de dos
terços. Aquest elevat quòrum fa necessari acords o compromisos de la majoria política amb
l'oposició, amb la qual cosa es pretén garantir la independència política i la imparcialitat dels
jutges. Generalment, les personalitats elegides no pertanyen a cap partit polític.
El Senat els tria per sufragi directe. El Parlament tria una comissió de dotze membres, que ha
de reflectir la correlació de forces de la càmera, i és aquesta comissió la que tria als magistrats.
El Ministeri Federal de Justícia elabora dues llistes que contenen els noms d'aquelles persones
que compleixen amb els requisits per a ser membre del Tribunal. La primera llista conté els
noms dels jutges federals i la segona preveu els noms de persones proposades per un grup
parlamentari del Parlament, del Govern Federal o per un Govern Regional. Aquestes llistes
serveixen a la preparació de l'elecció i han de ser actualitzades constantment i presentades als
presidents del Parlament i del Senat fins a una setmana abans de l'elecció.
Tant en el Senat com al Parlament, els magistrats han d'obtenir una majoria de dos terços. Tres
per sala, dels setze, són elegits entre els magistrats dels cinc tribunals federals superiors. Els
magistrats són elegits per dotze anys, sense reelecció.
S'afirma que la decisió que ha de prendre el Congrés, acaba moltes vegades fent impossible la
renovació del Tribunal o suscitant la impressió, quan aquesta es produeix, que la solució ha
vingut per la via d'una negociació política de repartiment de quotes (repartiment de botí), el
que no sense raó ha estat criticat, doncs és qüestionable una elecció dels controladors per
aquells a controlar.

Independència dels Jutges:
Els jutges són independents i estan sotmesos únicament a la llei.
Els jutges titulars i nomenats de definitivament amb caràcter permanent no podran, contra la
seva voluntat, ser rellevats abans de l'expiració del seu mandat, ni suspesos definitiva o
temporalment en el seu càrrec, ni traslladats a un altre lloc, ni jubilats, excepte en virtut d'una
resolució judicial i únicament pels motius i sota les formalitats que determinin les lleis . La
legislació pot fixar a límits d'edat, passats els quals es jubilaran els jutges nomenats amb
caràcter vitalici. En cas de modificació de l'organització dels tribunals o de la seva jurisdicció,
els jutges podran ser traslladats a un altre tribunal o rellevats del seu càrrec, però únicament
amb el dret al sou íntegre.

Si un jutge federal dins o fora del seu càrrec vulnerés els principis de la Llei Fonamental o de
l'ordre constitucional d'un Land, la Cort Constitucional Federal podrà ordenar, a petició del
Parlament, per majoria de dos terços,que el jutge sigui traslladat a un altre càrrec o jubilat. En
cas d'infracció dolosa podrà ordenar la seva destitució.
Els Länder podran determinar que el nomenament dels seus jutges sigui resolt pel ministre de
Justícia del Land corresponent conjuntament amb una Comissió per a l'elecció de jutges.
Els Länder poden dictar, respecte als seus jutges, disposicions anàlogues (vulneració dels
principis de la Llei Fonamental o de l'ordre constitucional). El Dret constitucional vigent del
Land roman intangible. La decisió sobre l'acusació contra un jutge és competència de la Cort
Constitucional Federal.

Finançament del Sistema Judicial:
Els ministres responsables administren els recursos pressupostaris necessaris. Els ministeri
federal administren els recursos dels Tribunals Federals i els ministeris de cada Land
administren els recursos dels Tribunals Superiors de Justícia, de Districte i de Primera Instància.
S'exceptua el Tribunal Constitucional Federal, que gaudeix d'autonomia organitzativa pròpia
com a òrgan constitucional independent i sotmet a aprovació seu propi pressupost al
Parlament.
Però, a la vegada, el control extern de les finances públiques dels Länder (Estats federats) de la
República Federal d'Alemanya és competència dels tribunals de comptes regionals.

