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Prelucrarea automată
Luxemburg
1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?
Nu. În dreptul luxemburghez, actele de sesizare a instanței trebuie redactate pe hârtie.
2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?
Nu este cazul.
3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da,
care sunt aceste intervale?
Nu este cazul.
4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?
Nu este cazul.
5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?
Nu este cazul.
6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?
Nu este cazul.
7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?
Nu este cazul.
8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?
Nu este cazul.
9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?
Nu este cazul.
10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?
Nu este cazul.
11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?
Nu este cazul.
12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?
Nu.
13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?
Nu. Actele trebuie notificate, după caz, prin executorul judecătoresc (înmânate personal sau trimise prin poștă) sau comunicate de grefa instanței (prin poștă).
14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?
Nu. Hotărârile judecătorești sunt transmise părților de grefa instanței prin intermediul avocaților acestora. În general, transmiterea se consideră efectuată
atunci când grefa depune hotărârea în „caseta” (case) cabinetului de avocatură în cauză. Fiecare cabinet de avocatură deține o „casetă” sub forma unei cutii
de scrisori închise cu cheie, în incinta complexului judiciar (Cité judiciaire). Transmiterea directă a hotărârii către părți se efectuează prin poștă.
15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?
Nu.
16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?
Nu.
17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?
Nu.
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