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În această secțiune, veți găsi o prezentare generală a instanțelor specializate din Luxemburg.

Instanțele specializate
Instanțe specializate în sistemul judiciar comun
Conseil Arbitral et Conseil supérieur de la sécurité sociale
Orice litigii privind securitatea socială referitoare la afiliere sau la răspundere, contribuții, amenzi și beneficii, cu excepția celor
prevăzute la articolul 317 sau la articolele 147 și 148 din Codul asigurărilor sociale, sunt evaluate de Conseil arbitral de la sécurité
sociale (Consiliul arbitral pentru asigurări sociale) și, în apel, de Conseil supérieur de la sécurité sociale. Deciziile adoptate în cele
din urmă de Conseil arbitral de la sécurité sociale (Conseil arbitral de la sécurité sociale) și hotărârile Consiliului Suprem fac
obiectul unui recurs.
Instanțele administrative
Curtea administrativă

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, căile de atac pot fi introduse la Curtea Administrativă (Cour administrative), care
se află în Luxemburg, împotriva hotărârilor pronunțate de Tribunalul Administrativ de Primă Instanță, cu privire la cererile de
anulare a deciziilor administrative individuale sau a deciziilor pronunțate în materie de măsuri administrative cu caracter normativ.
De asemenea, Curtea Administrativă acționează în apel și pe fond în cadrul unui litigiu, contestând deciziile altor instanțe
administrative care au sesizat cererile de anulare în cazul în care o lege specială acordă competență instanțelor respective.
Toți avocații care au dreptul să pledeze în fața instanțelor din Marele Ducat al Luxemburgului au dreptul să pledeze în fața
Tribunalului administrativ; cu toate acestea, „avocații din lista I” a tabelelor întocmite anual de către consiliile barourilor au dreptul
unic de a efectua actele de cercetare judecătorească și de a desfășura acțiuni (Ministerul procurorului de la Curte).
Statul este reprezentat în fața Tribunalului administrativ de un funcționar sau de un avocat.
Tribunalul Administrativ

Tribunalul Administrativ de Primă Instanță (tribunal administratif), statuând în Luxemburg, decide cu privire la acțiunile intentate din
lipsă de autoritate, care acționează în exces față de autoritate, care acționează în calitate de autoritate abuzivă, sau care încalcă
legea sau procedurile de protecție a intereselor private împotriva deciziilor administrative în cazul cărora nu sunt disponibile alte
căi de atac, în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative, precum și împotriva măsurilor administrative care
au un caracter de reglementare, indiferent de autoritatea de la care provin. De regulă, are de asemenea putere de decizie în
litigiile referitoare la impozitele directe și la impozitele și taxele percepute de autoritățile locale.
Căile de atac împotriva hotărârilor Tribunalului Administrativ de Primă Instanță pot fi introduse la Curtea Administrativă.
Tribunalul Administrativ de Primă Instanță este instanța de judecată pentru contestarea deciziilor directorului departamentului de
impozitare directă în cazurile în care legislația relevantă prevede astfel de acțiuni.
Alte instanțe specializate
Curtea Constituțională

Curtea Constituțională (Cour Constitutionnelle) norme privind conformitatea legilor cu Constituția, cu excepția cazului în care o
lege ratifică un tratat.

În cazul în care o parte ridică o problemă referitoare la conformitatea unei legi cu Constituția în fața unei instanțe ordinare sau a
unei instanțe administrative, instanța este obligată să adreseze întrebarea Curții Constituționale, cu excepția cazului în care, în
avizul său: (a) nu este necesară o decizie în această privință pentru a pronunța o hotărâre; Întrebarea este complet lipsită de
fundament; Curtea Constituțională s-a pronunțat deja cu privire la aceeași chestiune.
Curtea Constituțională este compusă din președintele Curții Supreme de Justiție, președintele Curții Administrative, doi judecători
ai Curții de Casație și cinci judecători numiți de Marele Duce cu avizul comun al Curții Supreme de Justiție și al Curții
Administrative. Curtea Constituțională cuprinde o singură diviziune a cinci judecători.
Bazele de date juridice în aceste domenii
Vă rugăm

să consultați secțiunea privind instanțele de pe site-ul web al Ministerului Justiției.

Este accesul la baza de date gratuit?

Da, accesul la baza de date este gratuit.
Scurtă descriere a conținutului
A se vedea site-ul internet al
Vă rugăm să consultați
Se face referire la site-ul

Consiliului de arbitraj și al Conseil supérieur de la sécurité sociale

site-ul web al instanțelor administrative.
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