Det Europæiske Retlige Netværk
(på det civile og handelsretlige område)

Elektronisk sagsbehandling - Luxembourg
INDHOLDSFORTEGNELSE
1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?
2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?
3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale
om?
4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?
5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?
6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?
7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke
anlægges elektronisk?
8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?
9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via
internettet?
10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?
11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?
12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?
13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?
14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?
15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?
16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?
17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?
Nej, i Luxembourg skal alle stævninger udfærdiges på papir.
2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?
Ikke relevant.
3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?
Ikke relevant.
4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?
Ikke relevant.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?
Ikke relevant.
6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?
Ikke relevant.
7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges
elektronisk?
Ikke relevant.
8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?
Ikke relevant.
9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via
internettet?
Ikke relevant.
10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?
Ikke relevant.
11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?
Ikke relevant.
12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?
Nej.
13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?
Nej, de skal forkyndes ved stævningsmand (personligt eller med posten) eller af justitskontoret (med posten) afhængigt af enkelte
sagers karakter.
14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?
Nej, justitskontoret skal udlevere retsafgørelserne til parterne via deres respektive advokater. Normalt finder denne udlevering
sted, når justitskontoret lægger afgørelsen i det pågældende advokatkontors "kasse". Alle advokatkontorer har en "kasse" i form af
en aflåst brevkasse i retsbygningen. Direkte udlevering af afgørelsen til parterne sker med posten.
15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?
Nej.
16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?
Nej.
17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?
Nej.
Relevante links

http://www.legilux.lu/
De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af EuropaKommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet
i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller
henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side,
henvises der til den juridiske meddelelse.
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