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Izvirna jezikovna različica te strani
je bila pred kratkim spremenjena. To
jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change
Specializirana sodišča v državah članicah

francoščina

Luksemburg
Ta stran vsebuje pregled specializiranih sodišč v Luksemburgu.
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega
strojno prevedenega besedila.
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Specializirana sodišča
Redna sodišča
Pritožbeni svet (Conseil arbitral) in Višji svet za socialno zavarovanje (Conseil supérieur des assurances sociales)
Vsi spori na področju socialne varnosti v zvezi s statusom člana ali zavezanca, prispevki, upravnimi kaznimi in dajatvami, razen tistih, ki so določeni s členom
317 ali členoma 147 in 148 Zakona o socialnem varstvu, so v pristojnosti pritožbenega sveta, če gre za pritožbo na drugi stopnji, pa v pristojnosti Višjega
sveta za socialno zavarovanje. Zoper odločbe pritožbenega sveta na zadnji stopnji in sodbe Višjega sveta je mogoče vložiti kasacijsko pritožbo.
Upravna sodišča
Višje upravno sodišče
Razen če ni drugače določeno z zakonom, se lahko pri višjem upravnem sodišču, ki ima sedež v mestu Luxembourg, vloži pritožba zoper odločbe upravnega
sodišča, ki lahko razveljavi posamične upravne odločbe ter odločbe na področju upravnih ukrepov s področja zakonodaje. Višje upravno sodišče obravnava
zadeve kot drugostopenjsko oziroma pritožbeno sodišče in kot stvarno pristojno sodišče obravnava pritožbe zoper odločbe drugih upravnih sodišč, ki so
odločala o predlogih za obnovitev postopka, in sicer na podlagi posebnih zakonov.
Vsi odvetniki, ki imajo pravico zastopanja na sodiščih Velikega vojvodstva, imajo tudi pravico zastopanja na višjem upravnem sodišču; kljub temu imajo le
„odvetniki na seznamu I“ preglednice, ki jo vsako leto pripravi odvetniška zbornica, pravico do izvajanja preiskovalnih ukrepov in sodelovanja v postopku v
vlogi odvetnika (ministère d'avoué).
Državo pred višjim upravnim sodiščem zastopa vladni pooblaščenec ali odvetnik.
Upravno sodišče
Upravno sodišče, ki ima sedež v mestu Luxemburg, odloča o pritožbah, vloženih zaradi nepristojnosti, prekoračitve in zlorabe pooblastil, kršenja zakonov ali
postopkov za zaščito zasebnih interesov, zoper vse upravne odločbe v zvezi s katerimi po zakonih in uredbah ni mogoče uporabiti nobenega drugega
postopka, in zoper upravne ukrepe s področja zakonodaje, ne glede na organ, ki jih je izdal. Načeloma je pristojno tudi za spore v zvezi z neposrednimi davki
ter občinskimi davki in pristojbinami.
Zoper odločbe Upravnega sodišča je mogoče vložiti pritožbo pri Višjem upravnem sodišču.
Upravno sodišče lahko sodi kot stvarno pristojno sodišče v pritožbah zoper odločitve vodje upravnega oddelka v zvezi z neposrednimi prispevki v primerih,
ko je to omogočeno z zakonodajo.
Druga specializirana sodišča
Ustavno sodišče
Ustavno sodišče s sodbo odloči o skladnosti zakonov z ustavo; ne odloča pa o tistih zakonih, ki se nanašajo na potrditev mednarodnih pogodb.
Če neka stran izpostavi vprašanje, ki se nanaša na skladnost zakona z ustavo pred rednim sodiščem ali pred upravnim sodiščem, se to predloži ustavnemu
sodišču, razen če meni, da: a) za izrek njegove sodbe ni potrebna odločitev o tem vprašanju; b) je vprašanje povsem neutemeljeno; c) je ustavno sodišče že
odločalo o istem vprašanju.
Ustavno sodišče sestavljajo predsednik vrhovnega sodišča, predsednik višjega upravnega sodišča, dva sodnika kasacijskega sodišča in pet sodnikov, ki jih
imenuje veliki vojvoda na podlagi skupnega mnenja vrhovnega sodišča in višjega upravnega sodišča. Ustavno sodišče zaseda v senatu petih sodnikov.
Ustrezne pravne zbirke podatkov
Obiščite oddelek o pristojnostih sodišč na spletni strani Ministrstva za pravosodje.
Ali je dostop do podatkovne zbirke brezplačen?
Da, dostop do podatkovne zbirke je brezplačen.
Kratek opis vsebine
Obiščite spletno stran Pritožbenega sveta in in Višjega sveta za socialno zavarovanje.
Obiščite spletno stran upravnih sodišč.
Obiščite spletno stran Ustavnega sodišča.
Sorodne povezave
Ministrstvo za pravosodje
Zadnja posodobitev: 27/03/2015
Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda
še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali
podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno
obvestilo.

