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Pressi- ja teabeosakond

Alates 1. detsembrist 2018 saavad poolte esindajad ja Üldkohus kohtudokumente
vahetada ainult e-Curia kaudu
Selle muudatuse eesmärk on maksimaalselt ära kasutada digitaalsel kujul dokumentide
vahetamise kiirust ja optimeerida kohtuasjade menetlemist
Euroopa Kohtu ja Üldkohtu ühise veebirakenduse e-Curia abil on võimalik menetlusdokumente
elektrooniliselt esitada ja kätte toimetada.
Alates selle dokumentide esitamise viisi kasutuselevõtust 2011. aasta novembris on seda saatnud
märkimisväärne edu, millest annab tunnistust kasutajakonto omanike arvu kasv (hetkel 4230) ja
dokumentide e-Curia kaudu esitamise protsendi tõus (Üldkohtus 2017. aastal 83%).
Kasutajate (advokaadid ja esindajad) positiivne tagasisiside, dokumentide elektroonilise
vahetamise kiirusest saadav kasu ning erinevate formaatide (paberkandjal ja digitaalses vormis)
üheaegsest kasutamisest loobumisest tulenev tõhususe kasv on viinud selleni, et Üldkohus
otsustas jätkata oma menetluste digiteerimise protsessi.
Kuna sellele muudatusele oli vaja anda õiguslik raamistik, võttis Üldkohus 11. juulil 2018 vastu
oma kodukorra muudatused ning otsuse menetlusdokumentide e-Curia rakenduse kaudu
esitamise ja kättetoimetamise kohta.
Need muudatused ja see otsus, mis avaldati 25. septembril 2018 Euroopa Liidu Teatajas1,
muudavad alates 1. detsembrist 2018 e-Curia ainsaks viisiks, kuidas pooled ja Üldkohus
dokumente vahetavad. See muudatus puudutab kõiki menetlusosalisi (hageja, kostja ja
menetlusse astuja) ning kõiki menetlusliike, sealhulgas kiirmenetlusi, kuid kohtusse pöördumise
õiguse põhimõtet järgides on siiski teatud erandeid (eelkõige kui e-Curia kasutamine on tehniliselt
võimatu või kui tasuta õigusabi palub taotleja, keda ei esinda advokaat).
Kuna see muudatus peagi jõustub, palutakse advokaatidel ja esindajatel, kellel veel ei ole e-Curia
kasutajakontot, taotleda selle avamist e-Curia kasutamise taotluse vormi kaudu. Teavet e-Curia
kohta leiab Euroopa Liidu Kohtu veebisaidilt (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957).
Ajakirjandusele mõeldud mitteametlik dokument, mis ei ole Euroopa Kohtule siduv.
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