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Media ja lehdistö

Oikeudenkäyntiasiakirjoja koskeva kirjeenvaihto unionin yleisen tuomioistuimen
kanssa tapahtuu yksinomaan e-Curia-sovelluksen välityksellä 1.12.2018 alkaen
Muutoksella pyritään saamaan maksimihyöty sähköisesti tehtävien tiedonantojen nopeudesta ja
parantamaan asioiden hallinnointia
Unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen yhteisellä e-Curia tietokonesovelluksella
voidaan jättää ja vastaanottaa oikeudenkäyntiasiakirjoja sähköisesti.
Sovellus otettiin käyttöön marraskuussa 2011, ja sen kautta tapahtuva tiedoksiantotapa on
sittemmin osoittautunut erittäin suosituksi, mistä osoituksena on käyttäjätilin haltijoiden määrän
kasvu (tällä hetkellä 4 230 käyttäjää) ja e-Curian välityksellä jätettyjen asiakirjojen
prosenttiosuuden lisääntyminen (83 prosenttia unionin yleisessä tuomioistuimessa vuonna 2017).
Käyttäjiltä (asianajajat ja asiamiehet) saatu positiivinen palaute, sähköisen kirjeenvaihdon nopeus
ja tehokkuuteen liittyvät edut, joita syntyy kahdentyyppisen kirjeenvaihdon (perinteiset
paperiasiakirjat ja sähköiset asiakirjat) yhdistetystä käytöstä luopumisesta, ovat johtaneet siihen,
että unionin yleinen tuomioistuin on päättänyt jatkaa pyrkimystään luopua paperiasiakirjoista ja
siirtyä sähköiseen kirjeenvaihtoon menettelyissään.
Tämä kehitys tarvitsee tuekseen oikeudellisen kehyksen, minkä johdosta unionin yleinen
tuomioistuin teki 11.7.2018 muutoksia työjärjestykseensä ja antoi uuden päätöksen
oikeudenkäyntiasiakirjojen jättämisestä ja vastaanottamisesta e-Curia-sovelluksella.
Työjärjestyksen muutokset ja edellä mainittu päätös julkaistiin Euroopan unionin virallisessa
lehdessä,1 ja niiden myötä e-Curiasta tulee ainoa väline asianosaisten ja unionin yleisen
tuomioistuimen väliseen kirjeenvaihtoon 1.12.2018 lähtien. Muutos koskee kaikkia osapuolia
(kantajat, vastaajat ja väliintulijat) ja kaikenlaisia menettelyitä, mukaan luettuna kiireelliset
menettelyt. Tähän sääntöön on kuitenkin eräitä poikkeuksia oikeutta tuomioistuinkäsittelyyn
koskevan periaatteen kunnioittamiseksi (erityisesti, jos e-Curian käyttäminen on teknisesti
mahdotonta tai hakija, jota ei edusta asianajaja, on pyytänyt oikeusapua).
Edellä kuvatut muutokset tulevat voimaan piakkoin, ja asianajajia ja asiamiehiä, joilla ei vielä ole
käyttäjätiliä e-Curiassa, pyydetään tekemään tilin avaamista koskeva hakemus sitä varten
tarkoitetulla lomakkeella. E-Curiaa koskevat tiedot löytyvät Euroopan unionin tuomioistuimen
internetsivulta (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957).
Tämä on tiedotusvälineiden käyttöön tarkoitettu epävirallinen asiakirja, joka ei sido Euroopan unionin
tuomioistuinta.
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Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen muutokset ja oikeudenkäyntiasiakirjojen jättämisestä ja
tiedoksiantamisesta e-Curia-sovelluksella 11.7.2018 annettu unionin yleisen tuomioistuimen päätös (EUVL 2018 L 240,
s. 68 ja 72).
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