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Luxemburg
Această secţiune vă prezintă informaţii referitoare la jurisprudenţa din Luxemburg.
Jurisprudență disponibilă online
Prezentarea hotărârilor/Titluri
Hotărârile judecătorești sunt prezentate online după data sau numărul acestora.
Formate
Jurisprudența este disponibilă în format Word sau PDF.
Instanțe implicate
Site-ul internet al Ministerului Justiției are o secțiune dedicată Curții Constituționale, unde poate fi accesată totodată și o listă a hotărârilor Curții.
De asemenea, site-ul internet al Instanței Administrative și al Tribunalului Administrativ din Luxemburg conține o bază de date a hotărârilor acestor două
instanțe.
Site-ul internet al administrației judiciare permite consultarea hotărârilor judecătorești (anonimizate) ale Curții Constituționale, ale Curții de Casație și ale
instanțelor administrative.
Proceduri ulterioare
Sunt disponibile, de asemenea, informații cu privire la:
introducerea căilor de atac;
statutul unei cauze (de exemplu, pendinte);
rezultatul căilor de atac;
caracterul irevocabil al hotărârilor pronunțate;
procedurile ulterioare în fața Curții Constituționale, a Instanței Administrative și a Tribunalului Administrativ.
Jurisprudența Curții Supreme de Justiție, a Curții Constituționale, a Instanței Administrative și a Tribunalului Administrativ este publicată pe
portalul Justiției din Luxemburg, pe site-ul internet al instanțelor administrative.
Norme privind publicarea
Cauzele constituționale trebuie publicate în Jurnalul Oficial („Mémorial”).
Linkuri relevante
Instanțe administrative
Ministerul Justiției
Portalul Justiției din Luxemburg
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