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Fra den 1. december 2018 er »e-Curia« den eneste måde, hvorpå retslige 
dokumenter kan udveksles mellem repræsentanterne for parterne og Retten 

Denne udvikling gør det muligt at drage størst mulig fordel af papirløs kommunikation og at 
optimere sagsbehandlingen 

It-applikationen »e-Curia«, som er fælles for Domstolen og Retten, gør det muligt at indlevere og 
forkynde procesdokumenter elektronisk.  

Siden starten i november 2011 har denne fremsendelsesmåde haft stor succes, hvilket bekræftes 
af stigningen i antallet af indehavere af adgangskonti (i øjeblikket 4 230) og af den procentvise 
stigning i antallet af indleveringer foretaget via e-Curia (83% i 2017 for Retten).  

De positive tilbagemeldinger fra brugerne (advokater og befuldmægtigede), de fordele, der er 
forbundet med, at elektronisk udveksling sker umiddelbart, og den effektivisering, der følger af, at 
det ikke længere er nødvendigt at behandle blandede formater (papirformater og elektroniske 
formater), ligger til grund for Rettens beslutning om fremover at gøre alle procedurer papirløse. 

Henset til behovet for at opstille en retlig ramme for denne udvikling vedtog Retten den 11. juli 
2018 ændringer af sit procesreglement og en ny afgørelse om indlevering og forkyndelse af 
procesdokumenter via applikationen e-Curia.  

Med disse ændringer og denne afgørelse, som er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende 
den 25. september 2018 1, bliver e-Curia den eneste udvekslingsmåde mellem parterne og Retten 
fra den 1. december 2018. Denne udvikling vedrører alle parter (sagsøgere, sagsøgte og 
intervenienter) og alle slags procedurer, herunder hasteprocedurer, idet der gøres visse 
undtagelser i forbindelse med overholdelsen af princippet om adgang til domstolsprøvelse (bl.a. 
når anvendelsen af e-Curia ikke er teknisk mulig, eller når en sagsøger, som ikke er repræsenteret 
ved en advokat, har ansøgt om retshjælp). 

Henset til, at denne ordning snart træder i kraft, opfordres advokater og befuldmægtigede, som 
endnu ikke har en adgangskonto til e-Curia, til at anmode om oprettelse af en sådan konto via en 
formular til anmodning om adgang. Oplysninger om e-Curia findes på Den Europæiske Unions 
Domstols websted (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957).  
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 Ændringer af Rettens procesreglement og Rettens afgørelse af 11.7.2018 om indlevering og forkyndelse af 

procesdokumenter via applikationen e-Curia (EUT 2018 L 240, s. 68 og s. 72). 
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