
Sądowe spory z zakresu prawa pracy w Niemczech 

  

Spory z zakresu prawa pracy rozpatrywane są w regule w pierwszej instancji - bez względu 

na rodzaj sprawy czy na wartość przedmiotu sporu -  przez sądy pracy ( Arbeitsgericht 

)  w drugiej instancji przez krajowe sądy pracy ( Landesarbeitsgericht) i Związkowy Sąd 

Pracy ( Bundesarbeitsgericht). Sądy pracy w przeciwieństwie do Polski wydzielone są od 

sądów powszechnych podobnie też jak sądy administracyjne , socjale czy 

finansowe.   Organizację  i postępowanie przed sądami pracy reguluje ustawa o sądach pracy 

( Arbeitsgerichtsgesetz ; skrót : ArbGG). Do postępowania przed sądami pracy stosuje się 

przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, chyba że powyższa ustawa o sądzie  pracy 

stanowi inaczej. 
 

W postępowaniu przed sądami pracy  w pierwszej instancji nie ma przymusu adwokackiego. 

Niezależnie od tego każda ze stron może złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów 

procesowych. Prawo niemieckie nie zna osobnych wniosków o zwolnienie od kosztów 

sądowych i  o ustanowienie adwokata. Zwolnienie od kosztów procesowych oznacza 

zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Podobnie jak w Polsce 

wnioskodawca musi dołączyć do wniosku oświadczenie, które zawiera szczegółowe dane o 

stanie rodzinnym, dochodach itd. Ale § 11 a ArbGG  przewiduje, co jest mało znane, że sąd 

zwalnia stronę od kosztów procesu, jeżeli pełnomocnikiem drugiej strony jest adwokat. W 

procesie przed sądem pracy zwolnienie od kosztów procesu oznacza w rzeczywistości 

ustanowienie adwokata z urzędu, ponieważ postępowanie sądowe jest bezpłatne. 
 

Naturalnie zwolnienie powoda od kosztów procesu  następuje tylko wtedy, jeżeli jego 

pozew  nie jest oczywiście bezzasadny. 
 

W procesie przed sądem pracy w pierwszej instancji strona przegrywająca sprawę nie 

jest  zobowiązana zwrócić przeciwnikowi jego koszta procesowe, a więc koszta adwokata, 

podróży czy odszkodowania za utracony czas. Obowiązek zwrotu kosztów procesu mógłby 

bowiem niejako zniechęcać pracowników od wniesienia pozwu, a tym samym do 

ograniczenia ich praw. 
 

Zarówno w pierwszej jak i drugiej instancji pełnomocnikiem  strony mogą być 

przedstawiciele związków zawodowych albo związku pracodawców. 
 

Pierwszy termin rozprawy sądowej  jest terminem pojednawczym z udziałem sędziego ( 

przewodniczący) stron i ich pełnomocników. Pierwszy termin jest wyznaczany, w 

szczególności w spawach związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, stosunkowo szybko, 

w regule  w ciągu czterech tygodni od wniesienia pozwu. Większość spraw przed sądem 

pracy zakończonych jest przez ugodę. W wypadku nie dojścia do porozumienia stron, sąd 

wyznacza następny termin jako posiedzenie izby z udziałem przewodniczącego i dwóch 

sędziów niezawodowych z kręgu pracodawców i pracowników.     
  

Właściwość miejscowa sądu pracy w prawie niemieckim jest uregulowana podobnie jak 

w Polsce. Właściwość ogólną sądu pracy określa miejsce, w którym znajduje się siedziba 

zakładu pracy albo jego filia lub zamieszkanie pozwanego. Powództwo może być wytoczone 

zarówno według właściwości ogólnej albo przed sądem, w którego okręgu pracy jest lub 

była wykonywana. 


