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Από την 1η Δεκεμβρίου 2018 τo e-Curia θα καταστεί το μοναδικό μέσο ανταλλαγής
δικογράφων μεταξύ των εκπροσώπων των διαδίκων και του Γενικού Δικαστηρίου
Με την εξέλιξη αυτή επιδιώκεται να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από πλευράς αμεσότητας της
αποϋλοποιημένης επικοινωνίας και να διασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή διαχείριση των υποθέσεων
Η εφαρμογή πληροφορικής e-Curia, κοινή για το Δικαστήριο και για το Γενικό Δικαστήριο, παρέχει
τη δυνατότητα κατάθεσης και επίδοσης διαδικαστικών εγγράφων ηλεκτρονικώς.
Αφότου τέθηκε σε λειτουργία το 2011, ο τρόπος αυτός διαβίβασης εγγράφων έχει γνωρίσει
αξιοσημείωτη επιτυχία, την οποία πιστοποιεί η αύξηση του αριθμού των κατόχων λογαριασμών
πρόσβασης (σήμερα 4 230) και του ποσοστού των καταθέσεων διαδικαστικών εγγράφων μέσω
e-Curia (83 % το 2017, ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου).
Οι θετικές μαρτυρίες που συλλέγονται από τους χρήστες (δικηγόρους και εκπροσώπους), τα οφέλη
που απορρέουν από την αμεσότητα της ηλεκτρονικής ανταλλαγής εγγράφων και η βελτίωση της
αποδοτικότητας λόγω του γεγονότος ότι πλέον δεν θα απαιτείται η διαχείριση εγγράφων διαφόρων
μορφών (σε χαρτί και ψηφιακών) οδήγησαν το Γενικό Δικαστήριο στην απόφαση να συνεχίσει την
αποϋλοποίηση των διαδικασιών του.
Η ανάγκη να πλαισιωθεί η εξέλιξη αυτή με νομικές ρυθμίσεις οδήγησε το Γενικό Δικαστήριο στη
θέσπιση, στις 11 Ιουλίου 2018, τροποποιήσεων του κανονισμού διαδικασίας του και στη λήψη νέας
απόφασης σχετικά με την κατάθεση και την επίδοση διαδικαστικών εγγράφων μέσω e-Curia.
Με τις τροποποιήσεις αυτές και την ως άνω απόφαση, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25 Σεπτεμβρίου 20181, το e-Curia θα καταστεί το
μοναδικό μέσο ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ των διαδίκων και του Γενικού Δικαστηρίου από την
1η Δεκεμβρίου 2018. Η εξέλιξη αυτή αφορά όλους τους διαδίκους (προσφεύγοντες, καθού ή
παρεμβαίνοντες) και όλες τις διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των επειγουσών διαδικασιών,
πλην ορισμένων εξαιρέσεων που προβλέπονται προκειμένου να τηρείται η αρχή της προσβάσεως
στη δικαιοσύνη (ιδίως όταν η χρήση του e-Curia είναι τεχνικά αδύνατη ή όταν ζητείται δικαστική
αρωγή από αιτούντα που δεν εκπροσωπείται από δικηγόρο).
Ενόψει της προσεχούς έναρξης εφαρμογής των εξελίξεων αυτών, οι δικηγόροι και οι εκπρόσωποι
που δεν έχουν ήδη λογαριασμό προσβάσεως στο e-Curia καλούνται να ζητήσουν τη δημιουργία
του συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο αίτησης. Οι πληροφορίες σχετικά με το e-Curia είναι
προσβάσιμες στον διαδικτυακό τόπο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957).
Ανεπίσημο έγγραφο προοριζόμενο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το οποίο δεν δεσμεύει το Δικαστήριο.
Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη (+352) 4303 2582
1

Τροποποιήσεις του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου και απόφαση του Γενικού
Δικαστηρίου της 11ης Ιουλίου 2018 σχετική με την κατάθεση και την επίδοση διαδικαστικών εγγράφων μέσω
της εφαρμογής e-Curia (ΕΕ L 240, σ. 68 και σ. 72, της 25.9.2018).
www.curia.europa.eu

