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Elektronička obrada predmeta i elektronička komunikacija sa sudovima
Luksemburg
1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?
Ne, prema luksemburškom pravu zahtjevi za pokretanje postupka uvijek trebaju biti sastavljeni na papiru.
2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?
Nije primjenjivo.
3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to
vrijeme?
Nije primjenjivo.
4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?
Nije primjenjivo.
5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?
Nije primjenjivo.
6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?
Nije primjenjivo.
7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?
Nije primjenjivo.
8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?
Nije primjenjivo.
9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?
Nije primjenjivo.
10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?
Nije primjenjivo.
11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?
Nije primjenjivo.
12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?
Ne.
13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?
Ne, ovisno o slučaju mora ih službeno dostaviti sudski izvršitelj (na ruke ili poštom) ili o njima obavještava pisarnica suda (poštom).
14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?
Ne, pisarnica suda strankama dostavlja sudske odluke putem njihovih odvjetnika. To se u pravilu događa kada pisarnica suda odluku položi u „pretinac”
dotičnog odvjetničkog ureda. Svaki odvjetnički ured ima svoj „pretinac” u obliku zaključanog poštanskog sandučića u zgradi suda. Odluka se strankama
izravno dostavlja poštom.
15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?
Ne.
16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?
Ne.
17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?
Ne.
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Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće
promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska
komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako
biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako
još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

