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I. konstituciniams pagrindams,
1999 m. Liuksemburgo vyriausybė iš dalies pakeitė Konstituciją įtraukiant aplinkos apsaugos ir gyvūnų kaip naują konstitucinį
principą (11 straipsnis). Liuksemburgo valstybės garantijos žmogaus ir gamtos aplinką, skatinant kurti tvarią pusiausvyrą tarp
aplinkos apsaugos ir tenkinti dabarties ir ateities kartų poreikius. Valstybės remiama gyvūnų apsaugos ir gerovės. Piliečiai gali
remtis konstitucine teise tiesiogiai administracinių ir teisminių procedūrų. Jeigu teisėjas tai, jog šalis mano, kad įstatymas
prieštarauja Konstitucijai, jis spręs prejudicinį klausimą Cour constitutionnelle (Konstitucinis Teismas). Administracinio ar teismo
proceso šalys gali tiesiogiai remtis Europos direktyvos ir konvencijos. Jie gali remtis tarptautinėmis sutartimis, kai jas ratifikavo
Liuksemburgas. Administraciniai teismai remiasi ir tiesiogiai taikyti Orhuso konvenciją. Visų pirma, administracinis teismas remiasi
Orhuso konvencija tiesiogiai nustatyti bylos šalių teisinį pagrindą.

II. Teismai
Liuksemburgo teisės aktai pagrįsti romėnų teisės ir labai aiškų skirtumą tarp viešosios teisės ir privatinės teisės. Kadangi yra
aiškus skirtumas tarp privatinės ir viešosios teisės, teismų sistemos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės teritorija padalyta į
civilinių bylų teisme ir administraciniame teisme sistemos. Liuksemburge Cour constitutionnelle (Konstitucinis Teismas sprendžia,
ar įstatymai atitinka Konstituciją. Nėra tiesioginės galimybės šalims; Tik nacionaliniai teismai gali pateikti prejudicinį klausimą Cour
constitutionnelle. Teismas yra nustatęs Konstitucijos daryti teismines funkcijas. Jie yra nepriklausomi vykdydami savo funkcijas.
Liuksemburge dviem jurisdikcijos: civilinės ir administracinės teisės aktu. Šios hierarchijos viršuje yra civilinio Cour supérieure de
Justice, kur yra Cour d’appel, Cour de cassation ir parketo général. Atvejus, panaikinti įvairių kolegijų priimtų sprendimų Cour d’
appel didžiąja dalimi yra Cour de cassation, kuris apima kolegijoje, kurioje posėdžiauja penki teisėjai.

Liuksemburge nėra specialių teismų ar tribunolų sprendimus aplinkosaugos klausimais. Aplinkosaugos bylų administracinių arba
teisminių institucijų pateiktų šį klausimą. Yra dvi teisinės rajonų Liuksemburge, Liuksemburgo ir Diekirch, kiekviename rajone
Tribunal d’arrondissement atžvilgiu. Teismų teisėjai, didžiojo hercogo skiriami tiesiogiai. Yra trys ieškinių dėl nedidelių sumų
nagrinėjimo Teisingumo Teisme, Liuksemburge, Dykirche de paix esch- ir sur- Alzette. Cour administrative (Administracinis
teismas, yra aukščiausios instancijos administracinę tvarką. Palankesnio teisinio reglamentavimo ieškojimo atvejų ir tik teismų
administracinių bylų nėra. Šalys gali apimti „reglamentas“ sąlygą į sutartį. Jei abi Šalys sutinka, kad šią nuostatą, jiems leidžiama
savo iniciatyva prieš ieškinio dėl nedidelės sumos, teismas, juge de paix (taikos teisėjo), jei jis nėra kompetentingas, atsižvelgiant į
ieškinio sumai ir teritorinių taisyklių. Visi pirmosios instancijos sprendimų Tribunal d’arrondissement iš Liuksemburgo ir Dykircho
galima apeliacinį skundą Cour d’appel. Apskųsti teismo sprendimą, apeliantas turi pateikti skundą per 40 dienų nuo pranešimo
apie sprendimą iki teismo raštinei. Cour d’appel kontroliuoja teisės aktų taikymu faktinėms aplinkybėms Tribunal d’arrondissement
ir patvirtinti arba atmesti Tribunal d’arrondissement. Ieškinio dėl nedidelės sumos teismų sprendimus galima apskųsti apygardos
teismams. Dėl apeliacinio teismo sprendimų ir kitų sprendimų, paskutinės instancijos teismai priėmė sprendimą galima apskųsti
Cour de cassation. Cour de cassation tik kontrolės teisės normų taikymą ir darbo tvarkos taisykles. Termino pareikšti ieškinį Cour
de cassation (Kasacinis teismas) yra du mėnesiai nuo pranešimo apie šį sprendimą. Cour administrative Aukščiausiojo kasacinio ir
turi pataisų teises. Administracinio teismo teisėjas gali priimti sprendimą dėl teisėtumo ir proporcingumo administracinio
sprendimo. Administracinių bylų teisėjas gali panaikinti administracinį sprendimą, bet tik gali pakeisti savo sprendimą
administracijos sprendimas, jei tai numatyta įstatyme; Aplinkosaugos klausimais atveju gali būti pareikštas civilinių bylų teisėjai,
siekiant gauti kompensaciją iš atsakovės. Civilinių bylų teisėjai yra kompetentingi priimti sprendimus neigiami veiksniai, pvz.,
triukšmas ir tarša, kurią sukelia kaimynės. Neigiami veiksniai gali būti pareikštas net nesant baudžiamųjų nusižengimų.
Baudžiamasis teismas yra kompetentingas nagrinėti atvejus, kai ieškinys pareiškiamas policija arba generaliniu prokuroru. Teismų
teisėjai yra kompetentingi priimti sprendimus bylose dėl deliktų, nepaisant to, ar jos yra pilietinės, t. y. tarp dviejų asmenų) arba
administracinė (tarp administracijos ir). Teisėjai gali savo iniciatyva priteisti iš patirties arba apsilankymas vietoje, atveju. Be to,
teisėjai gali nurodyti imtis visų priemonių, kad liudininko klausymas. Administracinio teismo teisėjas gali kontroliuoti autentiškumo
paviršiuje.

III. Galimybės susipažinti su bylomis
Tais atvejais, kai prašymas suteikti informaciją apie aplinką yra atmetamas arba į jį atsakoma neteisingai ar netinkamai, asmuo gali
pradėti skubią laikinosios bylą nagrinėjant administraciniame teisme. Ieškinys turi būti pateiktas administraciniam teismui per 30
dienų nuo pranešimo apie ginčijamą sprendimą arba administracijos po 3 mėnesių. Jeigu teisėjas mano, kad prašymas yra
pagrįstas, jis gali liepti administravimo institucijai atskleisti informaciją. Teismo sprendimą galima apskųsti. Visiško arba dalinio
atsisakymo patenkinti prašymą pateikti informaciją turi būti motyvuotas ir siunčiamas registruotu laišku. Atsisakymas taip pat
pateikiama informacija apie galimas teisių gynimo priemones ir teisines priemones. Prašymas turi būti pateiktas per 30 dienų nuo
pranešimo apie atsisakymą arba netinkami sprendimai. Pasiūlymas turi būti:
pavardes ir adresus,
Faktų santrauka
Išvados
aprašymas, informacija apie aplinką, kuri atsisakė leisti susipažinti.
Siūlymas turi būti tiek pat, kiek ir šalių sekretoriui iki posėdžio dienos. Tarnautojų teismo sprendimą bus pranešta ieškovui ir
administracinė institucija. Administracinė institucija pateiks informaciją apie Tarnautojų teismo pirmininkas pagal teismo raštinei.
Informacijos pobūdis turės įtakos priimant sprendimus, jai galima netaikyti atskleidimas pagal teisės aktus. Tarnautojų teismas
išnagrinės informaciją ir nurodyti, ar administracinė institucija privalo atskleisti ieškovui. Tarnautojų teismas gali nurodyti visiškai
arba iš dalies atskleisti informaciją.

IV. Visuomenės dalyvavimo teisės kreiptis į teismus
Liuksemburge nėra specialių procesinių taisyklių aplinkosaugos byloms. Reguliarios administracinės procedūros. Iš esmės
administraciniai sprendimai administracinėms įstaigoms taikomos administracinės procedūros („Procédure contentieuse ne“
(Administracinio proceso įstatymas). http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/compilation/code_administratif/VOL_5
/PROCEDURE_ADMIN.pdf Išskyrus atvejus, kai teisės nuostata nustatytos trumpesnius laikotarpius ir (arba) restruktūrizavimo
procedūrų galima imtis veiksmų dėl administracinio sprendimo, administracinius sprendimus galima tiesiogiai apskųsti teisme per 3
mėnesių nuo jų pranešimo ar paskelbimo. Byla gali būti perduota teismui, prieš pasinaudodamas visomis administracinėmis teisių
gynimo priemonėmis. Tačiau skundo administracinė institucija sustabdo termino apskųsti administraciniam teismui. Visus ieškinius
administraciniam teismui turi būti pateiktas ir pasirašytas Advokato (pranc. avocat ą la Cour, pasiūlymą. Į pasiūlymą turi įtraukti
pavadinimai ir adresas, nagrinėjamos ieškovui, administracinis sprendimas faktų santrauką, sąrašą ir renginiuose. Pirminį

pasiūlymą keturios kopijos turi būti pateiktos kartu su Teismo sekretoriumi. Tribunal administratif sprendimą galima apskųsti Cour
Administrative per 40 dienų nuo nuosprendžio priėmimo. Administracinio teismo teisėjas gali patikrinti tik procedūrinių ir
administracinio sprendimo turinio teisėtumu. Labai techninio pobūdžio atvejais, administraciniai teismai gali patikrinti materialines ir
technines išvadas. Be to, teisėjai gali prašyti techninės kompetencijos ir apsilankymus vietoje, kad gautų daugiau techninės
informacijos ir rasti tinkamą sprendimą. Taigi jos galėtų pagrįsti savo sprendimą dėl mokslinių tyrimų rezultatais. Tai ypač taikoma,
poveikio aplinkai vertinimo (PAV) atvejais. Pirmąjį Tribunal administratif teisėjų dėl esmės ir nuolatinis ieškovo, kuris turi turėti
tiesioginį ir tikrą interesą. NVO gali kreiptis į teismą, jeigu jos buvo pripažintos nacionalinės svarbos. Laikoma, kad jų asmeninių
interesų, jeigu taip numatyta atitinkamos teisės. Taikomos tokios pačios procesinės taisyklės kaip įprastos administracinės
procedūros. . Jis peržiūrės aplinkosaugos sprendimo teisėtumu, todėl ir teisinės valstybės. Teisėjas taip pat peržiūrą. Jis peržiūrės
kaip aplinkosaugos sprendimo teisėtumu, todėl ir teisinės valstybės. Ieškinys turi būti pareikštas per 3 mėnesius po pranešimo
apie administracinį sprendimą. Skubiais atvejais pirmininkas tarpinį tyrimą, Tribunal administratif sprendimus gali peržiūrėti
poveikio aplinkai vertinimo apimties nustatymo sprendimai. Pareiškėjas gali kreiptis į administracinį teismą. Kartu su prašymu turi
būti pavardes ir adresus ieškovui, administracinis sprendimas, faktinių aplinkybių santrauką ir prieštaravimų ir reikalavimo dalykas.
Taip pat turi būti sąrašas rodo, kad ieškovas bus naudojama teismo procese. Tribunal administratif sprendimus gali peržiūrėti
galutinius PAV sprendimus ar įgaliojimus. Pareiškėjas, ministrai, komunų, kaimyninėms šalims sukurti pakankamą ir tiesiogiai
suinteresuotos valstybinės reikšmės ir asociacijų teisė. Tai pripažinta concerned- gali kreiptis į administracinį teismą. Kartu su
prašymu turi būti pareiškėjo pavadinimas ir adresas, administracinis sprendimas, faktinių aplinkybių santrauką ir prieštaravimų ir
reikalavimo dalykas. Taip pat turi būti sąrašas rodo, kad ieškovas bus naudojama teismo procese. Cour administrative peržiūrės
administracinio sprendimo teisėtumo ir galiojimo. Cour administrative peržiūras procedūrinį ir materialinį teisėtumą, PAV sprendimą.
Jų nuomone, dėl bylos esmės, jie bus peržiūrėti techninius dokumentus, pateiktus materialius įrodymus. Jie gali nurodyti
kompetencijos ir apsilankant svetainėje. Norėdamas įgyti teisę nacionaliniame teisme, nebūtina dalyvauti PAV procedūros viešųjų
konsultacijų etape, teikti pastabas arba dalyvauti posėdyje. Reguliariai taisyklių dėl teisės pareikšti ieškinį nacionaliniuose
teismuose taikomos žmonėms, kurie nori ginčyti sprendimą dėl PAV. Laikinosios apsaugos priemonės vykdant PAV procedūras
galima tais atvejais, kai esama rizikos, kad bus padaryta didelė žala. Nėra jokių specialių taisyklių, taikomų PAV procedūroms, kad
be įprastų nacionalinių nuostatų. Administraciniai teismai gali peržiūrėti galutinius TIPK sprendimus ar leidimus. Pareiškėjas,
ministrai, komunų, kaimyninėms šalims sukurti pakankamą ir tiesiogiai suinteresuotos valstybinės reikšmės ir asociacijų teisė. Tai
pripažinta concerned- gali iškelti bylą Tribunal administratif. Kartu su prašymu turi būti pavardes ir adresus ieškovui,
administracinis sprendimas, faktinių aplinkybių santrauką ir prieštaravimų ir reikalavimo dalykas. Taip pat turi būti sąrašas rodo,
kad ieškovas bus naudojama teismo procese. Administracinis teismas peržiūrės administracinio sprendimo teisėtumo ir galiojimo.
Reguliarios administracinės procedūros taisyklės taikomos taip, kaip aprašyta pirmiau. Tribunal administratif teisėjų procedūrinį ir
materialinį teisėtumą teisėjų TIPK sprendimą dėl bylos esmės. Teisėjas turi patikrinti faktines aplinkybes ir visus reikiamus
dokumentus ir techninius kriterijus. Jis gali nurodyti atlikti ekspertizę ir kad administracijos pateikti dokumentų rinkinius ir
dokumentus. Jis taip pat gali aplankyti vietoje, siekiant surinkti informaciją apie padėtį. Norėdamas įgyti teisę nacionaliniams
teismams, nebūtina dalyvauti TIPK procedūros viešųjų konsultacijų etape, teikti pastabas arba dalyvauti posėdyje. Reguliariai
taisyklių dėl teisės pareikšti ieškinį nacionaliniuose teismuose taikomos žmonėms, kurie nori užginčyti sprendimą dėl taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės. Laikinąsias apsaugos priemones gali būti IPPC procedūras tais atvejais, kai esama rizikos,
kad bus padaryta didelė žala. Nėra TIPK procedūroms specialios taisyklės netaikomos ne tik organizavo reguliarius nacionalinių
nuostatų.

V. Access to Justice against Acts or Omissions
Aplinkosaugos klausimais, gali būti pateiktas teismui, tiesiogiai fiziniams ar juridiniams asmenims. Ieškovas turi įrodyti pakankamą
interesą, kad šį klausimą. Privatūs asmenys gali pareikšti ieškinį teisme tais atvejais, kai žalos atlyginimo. Jos taip pat gali pareikšti
ieškinį dėl administracinio sprendimo panaikinimas gali sukelti žalą savo ar savo turtu. Vieną kartą remonto gali reikalauti žalos,
kovos veiksmus, kurie kenkia aplinkai arba atkurti aplinką. Tvirtina ministerijos sprendimus ar kompetentinga administracija gali
būti pareiškė Tribunal administratif. NVO, teisės aktuose nustatytus concerned- taip pat gali pateikti prašymą dėl sprendimo bus
organizuojamas. Gali pateikti asmuo, kuris turi tiesioginės įtakos žalą aplinkai, buvo pažeistos jo (jos) teisės, arba asmuo, turintis
pakankamą interesą pagal sprendimą aplinkos klausimais. Teisėjas priims sprendimą dėl bylos esmės. Atsakomybės už žalą
aplinkai klausimais, ministras, atsakingas už aplinką, ir tai yra ministras, atsakingas už vandens ir jų atitinkamos administracijos
yra Liuksemburgo kompetentingos institucijos atsakomybės už žalą aplinkai klausimais. Prašymas gali būti pateiktas ministrų ar
kompetentinga administracija, kai padaroma žala aplinkai arba kai gresia pavojus. Prašyme imtis veiksmų turi būti nurodyta visa
reikalinga informacija apie padėtį. Kompetentinga institucija išnagrinės prašymą imtis veiksmų ir priimti atitinkamą sprendimą. Šis
teismas yra kompetentingas persvarstyti administracinį sprendimą nei ministras arba valstybės narės kompetentinga institucija.
Turi būti imtasi teisinių veiksmų – per 40 dienų nuo pranešimo apie administracinį sprendimą. 30 dienų lygus administracijos
sprendimo atmesti administracijai. Tik asmuo, turintis pakankamą interesą gali pareikšti ieškinį administraciniam teismui. Veiksmai,
kuriais siekiama užtikrinti aplinkos apsaugą tiesiogiai vežami į kompetentingas ministras arba administracija. NVO, kurie gavo
akreditaciją, valstybė taip pat gali pateikti prašymą.

VI. Kitų priemonių siekti teisingumo
Liuksemburge, be teisinio gynimo priemonių – žmonės gali pareikšti ieškinį dėl administracinio sprendimo, ombudsmenas, kuris
veiks kaip šalių tarpininkas. Tačiau ombudsmenas nenagrinėja bylos, o padėti šalims pasiekti susitarimą. Ombudsmenas (dar
vadinama „tarpininkas“) yra pagrindinis organas, kad konfliktus tarp administracijos ir asmenims. Ir būti objektyviu tarpininku,
ombudsmenas surengs tyrimus siekiant padėti išspręsti konfliktą. Ji pateiks pasiūlymą siekiant išspręsti klausimus, kuriuos šalys
galės stebėti, ar ne. Ombudsmenas taip pat gali teikti rekomendacijas administracijai siekiant ištaisyti padėtį ir pagerinti jų veikimą.
Jis taip pat gali rekomenduoti keisti teisės aktus, kad sprendimo teisinis pagrindas, kai buvo pateiktas skundas dėl administracinio
sprendimo. Asmenys gali pranešti policijai ar prokurorui, jei nusikalstama veika, kurie gali vėliau nuspręsti aplinkos patraukti
kaltininką baudžiamojon atsakomybėn. Skundą dėl netinkamų administracinių veiksmų gali būti pateiktas ombudsmenui, kuris
veiktų kaip tarpininkas tarp privataus asmens ir administracijos.

VII. Teisinė padėtis
Teisin Administracinė procedūra
ė
padėti
s

Teismo procesas

Asmen Tik asmenims, kurie turi tiesioginį ir susidomėjimą šiuo klausimu Tik asmenims, kurie turi tiesioginį ir susidomėjimą šiuo
ys
gali kreiptis į administracinius teismus. Turi skirtis nuo jų
klausimu gali kreiptis į teismus. Turi skirtis nuo jų svarbos
svarbos bendrojo intereso.
bendrojo intereso.
NVO

NVO turi teisę pareikšti ieškinį, jei jie buvo oficialiai patvirtinti
Liuksemburgo remdamasi nacionalinės svarbos. Gauti oficialų
patvirtinimą, aplinkos apsauga turi būti įtraukta į savo įstatus 3
metų.

NVO turi teisę pareikšti ieškinį, jei jie leidžiami
Liuksemburge, dėl jų nacionalinės svarbos. Gauti oficialų
patvirtinimą, aplinkos apsauga turi būti įtraukta į savo
įstatus 3 metų.

Kiti
Savivaldybės turi teisę pareikšti ieškinį ministro leidimą, jie turi
juridini kontroliuoti įgyvendinti aplinkosaugos teisės aktus savo
ai
teritorijoje. Jie turi būti asmeniškai suinteresuotas.
asmen
ys

Prokurorai, policijos pareigūnai, vandens ir miškų
administracija ir darbuotojai muitinės administracijos gali
imtis veiksmų prieš nusikaltėlius aplinkosaugos
klausimais.

Ad
NETAIKOMA
hoc
grupės

NETAIKOMA

Užsien Užsienio NVO turi teisę pareikšti ieškinį, jei taip numatyta
io
atitinkamos teisės.
NVO

Užsienio NVO turi teisę pareikšti ieškinį, jei taip numatyta
atitinkamos teisės.

Kiti

NETAIKOMA

NETAIKOMA

Turėtų teisę pareikšti ieškinį, ieškovas turi būti asmeninis, tiesioginis, faktinis, tikras ir veiksmingas ir teisėtas interesas.
Liuksemburge nėra actio popularis existpublic prokurorai, policijos pareigūnai, tarnautojai ir darbuotojai Gamtos ir miškų
administracijos muitinės administracijos gali vykdyti aplinkosaugos taisyklių pažeidimus. Šie pažeidimai gali būti pareikšti ieškiniai
gali būti teisiami baudžiamąsias bylas nagrinėjančiame teisme pagal aplinkos apsaugos teisės aktus.

VIII. Teisinis atstovavimas
Teisingumo Teismo advokato atstovavimas yra privaloma, kai procedūra yra rašytinė. Taigi, kai ginčo vertė yra mažesnė nei
10,000 EUR, de paix Teisingumo Teismas, ieškinių dėl nedidelių sumų“, yra kompetentinga spręsti šį klausimą. Bylos šalims
neprivalo atstovauti advokatas ir bylos šalys gali atvykti asmeniškai. Kai ginčo vertė viršija 10,000 EUR, Liuksemburgo Tribunal d’
arrondissement bylos yra kompetentingas ir turi būti atstovaujama Advokato (pranc. avocat ą la Cour. Gynėjas taip pat privalomas
apeliaciniam teismui. Ginčo šalims turėtų atstovauti advokato prieš administracinius organus ir pasiūlymą turi pasirašyti advokatas,
pranc. avocat ą la Cour. Liuksemburge, tik keli advokatai specializuojasi aplinkosaugos teisės aktų ir praktikos planavimo teisės ir
administracinės teisės. Geriausias būdas surasti advokatą specializuojasi aplinkos teisės kreiptis į Liuksemburgo advokatūrą,
Barreau de Luxembourg).

IX. Įrodymai

Prievolė įrodyti tenka ieškovui. Jis turi pateikti įrodymus, faktus ir žalos atlyginimo. Yra įvairių įrodymų, dokumentiniai įrodymai,
liudytojų parodymai, prezumpcijos, priėmimo ir sąžiningumo įrodymą. Įrodymais nėra privalomas, išskyrus atvejus, kai teisinis
dokumentas turi būti patvirtinti raštu. Sprendimas dėl to, ar reikėtų išklausyti liudytojų priklauso teisėjo diskrecija. Teismas gali
prašyti pateikti įrodymus savo iniciatyva, jei mano, kad būtų naudinga išsiaiškinti konkretų atvejį. Pavyzdžiui, teismas gali prašyti
ekspertų nuomonės arba rengti apsilankymus vietoje. Siekiant gauti ekspertų nuomonę, šalys turi pateikti eksperto pavardė į
teismą. Administracinėse bylose, ekspertai turėtų būti parinkti iš ekspertų sąrašas skelbiamas Teisingumo ministerijos. Teisėjas
sprendžia, ar reikia išklausyti ekspertų parodymus, ar ne. Teisėjai gali nurodyti kitus ekspertus, jeigu jie nėra patenkinami pirmą
kartą. Tačiau teisėjai turi atsižvelgti į ekspertų nuomonę ir daugiausia tik atmesti, kai yra rimto pagrindo įrodyti, ji negalėjo tinkamai.

Laikinosios apsaugos priemonės.
Pagal administracinę teisę pateikti ieškinį arba apeliacinį skundą administraciniam teismui administracinį sprendimą neturi
stabdomojo poveikio. Administracinis sprendimas yra laikomas teisinės ir vykdytinas, net jei jo teisėtumas užginčijamas.
Apeliaciniai skundai ir teismo ieškiniai neturi stabdomojo poveikio ir administraciniai sprendimai būtų vykdomi nedelsiant.
Apeliacinių skundų ir bylų Administracinio teismo vykdymą sustabdyti gali tik avarijos atveju arba rimtų abejonių dėl Komisijos
sprendimo teisėtumo. Aplinkosaugos klausimais, veiksmų prieš administracinis sprendimas gali turėti sustabdomąjį poveikį, jei jis
pagrįstas rimtais motyvais ir sprendimo vykdymą gali sukelti rimtą ir nepataisomą žalą. Administracinis sprendimas gali būti
teigiamas arba neigiamas. Galima gauti dėl laikinųjų apsaugos priemonių užkirsti kelią tiesioginei žalai arba nutraukti įstatymu
nustatytas kenksmingumo taikant laikinos skubios pagalbos procedūros. Neatidėliotinos laikinosios procedūros nepaprastosios
padėties atveju teisėjo (juge des laikinų procedūrų, dalyvauti. Jis gali nurodyti bet kokias priemones siekiant apsaugoti įrodymus,
kad liudytojas atvyktų, arba pateikti bet kokį sprendimą neleisti neišvengiamą žalą. Rašytinė procedūra nėra. Šalys neprivalo
atstovauti advokatas. Teisėjo sprendimas yra tik laikinas ir gali būti pakeistos vėliau tas pats teisėjas arba teisėjo sprendimas dėl
bylos esmės. Teismo sprendimą galima apskųsti per 15 dienų nuo pranešimo apie sprendimą. Apeliacinio teismo pirmininkas yra
kompetentingas nagrinėti bylą. Skubos tvarka bus tokia kaip ir pirmojoje instancijoje.

XI. Dėl bylinėjimosi išlaidų
Pareiškėjų, siekiančių pasinaudoti teise kreiptis į teismą aplinkosaugos klausimais, ekspertų užmokestis teismo antstoliui, susiduria
su mokesčių ir advokatams. Antstolių mokesčiai nustatomi pagal fiksuoto dydžio mokestis ir Didžiojo Hercogo reglamentas.
Liudytojų, ekspertų ir vertėjų raštu ir žodžiu mokesčius taip pat reglamentuoja Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės reglamente.
Advokatai savarankiškai nustatys savo mokesčius. Jų įkainiai gali būti apskaičiuotas pagal valandinį įkainį, ar atsižvelgiant į bylos
sudėtingumą. Liuksemburgo advokatų sėkmės mokesčiai draudžiami litis) (pranc. pacte de kvotą visai advokatui. Advokatai
paprastai prašo laikiklių, jų atlyginimą, išlaidas ir išmokas, išskyrus teisės aktais nustatytus mokesčius. Liuksemburge nėra reikia
iškelti bylą Teisme ir apeliaciniam skundui paduoti. Teismo ir advokatų išlaidos yra labai didelės Liuksemburge. Antstolio
mokesčius nuo 100 EUR iki 300 EUR. Išlaidos ekspertams trukmė gali būti nuo 1 500 EUR iki 6 000 EUR atsižvelgiant į patirtį.
Advokatų atlyginimai sudaro 60–95 % visos procedūros išlaidas. Advokatai gali imti ir time-spent dėl valandinio įkainio dydis gali
siekti nuo 100 EUR iki 650 EUR. Liudytojų išlaidos nuo 60 eurų iki 300 eurų. Specialisto honorarams taikomos Liuksemburge 15 %
tarifo PVM (privatiems klientams Europos Sąjungoje). Už teismo įpareigojimų ir laikinųjų apsaugos priemonių gali skirtis pagal
sudėtingumą ir įstaigų atveju. Nors laikinųjų apsaugos priemonių procedūra turėtų būti paprasta ir nebrangi, advokatai gali imti
didesnius mokesčius už šį darbą nei taikant kitas paprastesnes procedūras. Liuksemburge visos šalys padengia savo bylinėjimosi
išlaidas, neatsižvelgiant į tyrimo rezultatus. Procedūrinės garantijos labai retai leidžiama šalims. Nėra bendros taisyklės, pagal kurį
bylą pralaimėjusi šalis turės padengti vyraujančios šalies advokato išlaidos. Kitas išlaidas paprastai turi padengti pralaimėjusioji
šalis.

XII. Finansinės paramos priemonės
Liuksemburge, nėra jokių konkrečių išimčių iš išlaidų aplinkos klausimais. Nėra jokių procesinių išlaidų be mokesčių advokatams,
ekspertų ir liudytojų išlaidos, užmokestis teismo antstoliui. Teisinė pagalba teikiama asmenims, kurie turi finansinių sunkumų. Jie
turi užpildyti prašymą Liuksemburgo advokatūrą arba centrinės socialinės paramos paslaugos. Ši finansinė pagalba apima visas
išlaidas, susijusias su teismo proceso ir advokato arba patarėjo teisės klausimais, teismo antstolio ir notaro, vertėjo paslaugas.
Teisinę pagalbą civilinių, komercinių ir administracinių bylų abiejų ieškovų ir atsakovų. Gali būti ir neteisminio ginčų nagrinėjimo
išlaidų. Teisinė pagalba taip pat gali būti skiriama, jeigu prevencinės priemonės ir procedūros, skirtos vykdyti teismo sprendimus,
arba bet kuri kita institucija, atlikti. Nėra konkrečios teisinės pagalbos galima gauti ir aplinkos apsaugos bylose. Tačiau reguliarios
teisinės pagalbos taisyklės taikomos aplinkosaugos bylose, dėl kurių turi būti kreipiamasi arba civilinio arba administracinio teismo.
Teisinė pagalba suteikiama tik fiziniams asmenims, kurių pakankamai lėšų. Nėra pro bono teisinę pagalbą įmonėms
Liuksemburge. Teisinės informacijos tarnyba teikia nemokamas, tačiau nėra teisinės informacijos paiešką. Nėra jokių teisės
klinikų, nagrinėjančių aplinkos apsaugos bylas, Liuksemburge. Taip pat nėra viešąjį interesą aplinkosaugos srityje ginančių teisės
organizacijų ar teisininkų Liuksemburge.

XIII. Savalaikiškumas
Iš esmės administraciniai organai, turi priimti sprendimą per 3 mėnesius nuo pareiškėjo atsiųstą prašymą. Jeigu administracija
sprendimą nepateikiamas per 3 mėnesių ar mažiau, jei numatytos įstatymu, jos tyla reiškia neigiamą sprendimą. Nenumatyta jokia
sankcija dėl nustatytų terminų nesilaikymo. Administracinis teismas gali tikrinti sprendimo atsisakyti suteikti galimybę susipažinti su
dokumentais teisėtumą ir panaikinti sprendimo motyvas nėra pagrįstas. Senaties taisyklės yra nustatytos Civilinio kodekso.
Ieškiniai teismui turi būti pateiktas per 30 metus nuo pažeidimo dienos arba nuo dienos, kai nukentėjęs asmuo sužinojo apie žalą.
Ieškovo ieškinys dėl jo draudimo galima apskųsti civiliniame teisme per 5 metus nuo žalos arba nuo dienos, kai nukentėjęs asmuo
sužinojo apie žalą. Receptas vėlavimo pradėti viešųjų veiksmų prieš 10 metų, 5 metų, 1 metų nuo baudžiamųjų nusižengimų ir
nusikaltimų prieš mažesnes. Nėra Paprastai aplinkosaugos bylos nagrinėjimas trunka Liuksemburge. Jis skiriasi, atsižvelgiant į
bylos sudėtingumą. Tada, kai ieškovas pateikė ieškinį, atsakovas turi pateikti savo gynybos trumpai (per tris mėnesius).
Pareiškėjas gali pateikti savo atsakymus per 2 mėnesį ir papildomos informacijos. Terminai gali būti pratęsti juge de la mise en état
juge de la mise en état kontrolę, kad abi šalys laikosi procedūros laikotarpį. Terminas nebuvo nustatytas teismas paskelbė
sprendimą; Bylų sprendimas terminai labai skiriasi. Nėra numatytų sankcijų teismams, kurie vėluoja priimti sprendimus
Liuksemburge.

XIV. Kiti klausimai
Daugeliu atvejų į visuomenę gali ginčyti aplinkos sprendimus, kai jiems pranešama apie sprendimą. Informacija apie teisę kreiptis į
teismą aplinkosaugos klausimais visuomenė per kelių interneto svetainių.
Informacija apie teisę kreiptis į teismą aplinkosaugos klausimais galima patekti per vyriausybės tinklavietėse: http://www.emwelt.
lu/, http://www.developpement-durable-infrastructures.public.lu/fr/index.html. http://www.developpement-durable-infrastructures.
public.lu/fr/index.html GAS egzistuoja arbitražo, tarpininkavimo ir taikinimo, bet retai naudojamas aplinkosaugos klausimais
Liuksemburge. Nors Tarpininkavimas aplinkosaugos bylose yra numatyta Liuksemburge nėra dažnai naudojamas.

XV. Yra užsienietis,
Liuksemburge, nėra jokių nuostatų dėl kovos su diskriminacija dėl kalbos ar kilmės šalies, procesinės teisės. Užsieniečiai gali
kreiptis į Liuksemburgo forumui, jei jie turi teisę pareikšti ieškinį. Jos taip pat gali naudotis teisine pagalba. Liuksemburge, yra trys
administracinės kalbos: Prancūzijos, Vokietijos ir Liuksemburgo. Visi procesiniai dokumentai turi būti parašyti prancūzų, bet gali
būti klausymas šiomis trimis kalbomis. Vertimas gali būti atliekamas šalims bus teismo ir vyriausybės. Tačiau, jei šalis pageidauja
pateikti liudytojui, kuris reikalingas vertėjas, šalis turės sumokėti liudytojui ir vertėjui.

XVI. Tarpvalstybinės bylos
PAV ir TIPK procedūros, kai įmonė gali turėti poveikio aplinkai, kitos šalies prašymu byla bus perduota šalyje, kuri gali pateikti savo
pastabas. Ji bus pranešta apie galutinį sprendimą. Suinteresuotosios visuomenės tarpvalstybiniame kontekste apima asmenis,
kurie turi tiesioginį ir ar jie yra pakankamai suinteresuoti, Liuksemburgo nuolatinis gyventojas, ar ne. Interesų sąvoka, kaip
aprašyta pirmiau, yra pagrindinė sąlyga, kad turi teisę pareikšti ieškinį. Nukentėjusios šalies asmenų, turinčių tiesioginį interesą
kreiptis į teismą, ir gali kreiptis tik į Liuksemburgo teismas. Jos turi teisę gauti teisinę pagalbą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip
Liuksemburgo gyventojai. Jie gali pareikšti ieškinį ir prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba laikinąsias apsaugos
priemones tokiomis pačiomis sąlygomis kaip Liuksemburgo gyventojai. Užsienio NVO turi teisę pareikšti ieškinį, jei taip numatyta
atitinkamos teisės. Asmenys gali pareikšti ieškinius dėl žalos atlyginimo prieš Liuksemburgo gauti Liuksemburgo teismas. Užsienio
asmenys gali teikti ieškinius prieš Liuksemburgo piliečiai, Liuksemburgo ar užsienio teismuose, net jei žalą sukėlęs įvykis įvyko ne
Liuksemburge.
Susijusios nuorodos
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Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto
teksto kokybės.
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