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Mediji i informiranje

„e-Curia” od 1. prosinca 2018. postaje isključivi način razmjene pravosudnih
dokumenata između zastupnika stranaka i Općeg suda
Tom se novinom nastoji iskoristiti pogodnosti trenutačnosti nematerijalizirane komunikacije i
optimirati upravljanje predmetima
Informatička aplikacija „e-Curia”, koja je zajednička za Sud i Opći sud, omogućuje elektroničko
podnošenje i dostavu postupovnih akata.
Nakon što je uveden u studenome 2011, taj oblik prijenosa akata ostvario je velik uspjeh, što je
potvrđeno rastom broja korisničkih računa (trenutačno 4230) i povećanjem postotka akata
podnesenih e-Curijom (83 % u 2017. pred Općim sudom).
Pozitivna korisnička iskustva (odvjetnika i agenata) i pogodnosti koje proizlaze iz trenutačnosti
elektroničke komunikacije kao posljedice napuštanja rada s različitim formatima (papirnatim i
digitalnim) potaknuli su Opći sud da nastavi s procesom dematerijalizacije svojih postupaka.
S obzirom na nužnost pravnog uređenja tog razvoja, Opći sud 11. srpnja 2018. donio je izmjene
svojeg Poslovnika i usvojio novu Odluku o podnošenju i dostavi postupovnih akata putem
aplikacije e-Curia.
Tim izmjenama i tom odlukom, objavljenima u Službenom listu Europske unije 25. rujna 2018.1, eCuria postat će od 1. prosinca 2018. jedini način razmjene između stranaka i Općeg suda. Ta se
promjena odnosi na sve stranke (tužitelje, tuženike i intervenijente) i na sve vrste postupaka,
uključujući hitne postupke, ali uz postojanje određenih izuzeća radi poštovanja načela pristupa
sudu (osobito kada se upotreba e-Curije pokaže tehnički nemogućom ili kada sudsku pomoć traži
osoba koju ne zastupa odvjetnik).
Imajući u vidu nadolazeće stupanje na snagu tih promjena, pozivaju se odvjetnici i agenti koji još
nemaju korisnički račun za pristup e-Curiji da ga zatraže popunjavanjem obrasca koji sadržava
zahtjev za pristup. Informacije o e-Curiji nalaze se na mrežnim stranicama Suda Europske unije
(http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957/hr).
Neslužbeni dokument za medije koji ne obvezuje Sud.
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Izmjene Poslovnika Općeg suda i Odluka Općeg suda od 11. srpnja 2018. o podnošenju i dostavi postupovnih akata
putem aplikacije e-Curia (SLEU 2018 L 240, str. 68. i str. 72)
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