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Spauda ir informacija

Nuo 2018 m. gruodžio 1 d. e-Curia taps išimtiniu keitimosi teismo dokumentais tarp
šalims atstovaujančių asmenų ir Bendrojo Teismo būdu
Šiais pokyčiais siekiama maksimaliai išnaudoti galimybę nedelsiant perduoti dokumentus
pasinaudojant informacinėmis technologijomis ir optimizuoti bylų valdymą
Taikomoji programa e-Curia, kuri yra bendra Teisingumo Teismui ir Bendrajam Teismui, suteikia
galimybę pateikti ir įteikti procesinius dokumentus elektroniniu būdu.
Nuo sukūrimo – 2011 m. lapkričio mėn., šis dokumentų perdavimo būdas labai pasiteisino, o tai
patvirtina ir padidėjęs prieigos paskyrų turėtojų skaičius (šiuo metu 4 230), ir padidėjusi
dokumentų, pateiktų per e-Curia, procentinė dalis (Bendrajame Teisme 2017 m. – 83 %).
Remdamasis pozityviais naudotojų (advokatų ir atstovų) atsiliepimais, nauda, gaunama dėl
pasikeitimo dokumentais elektroniniu būdu spartos, ir padidėjusiu efektyvumu, kurį lemia tvarkytinų
dokumentų formatų įvairovės (popierinio ir elektroninio) atsisakymas, Bendrasis Teismas toliau
įgyvendino veiksmus, susijusius su informacinių technologijų naudojimu jo nagrinėjamose bylose.
Atsižvelgdamas į poreikį teisiškai reglamentuoti šiuos pokyčius 2018 m. liepos 11 d. Bendrasis
Teismas patvirtino savo procedūros reglamento pakeitimus ir priėmė naują sprendimą dėl
procesinių dokumentų pateikimo ir įteikimo per taikomąją programą e-Curia.
Pagal šiuos pakeitimus ir sprendimą, kurie Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje buvo paskelbti
2018 m. rugsėjo 25 d.1, nuo 2018 m. gruodžio 1 d. e-Curia taps vieninteliu keitimosi dokumentais
tarp šalių ir Bendrojo Teismo būdu. Šis pokytis aktualus visoms šalims (ieškovams, atsakovams,
įstojusioms į bylą šalims) ir susijęs su visais procesais ir procedūromis, įskaitant skubos
procedūras, nors, laikantis teisės kreiptis į teismą principo, yra numatytos tam tikros išimtys (visų
pirma, kai naudojimasis e-Curia negalimas dėl techninių kliūčių arba kai nemokamos teisinės
pagalbos prašo advokato neatstovaujamas asmuo).
Atsižvelgiant į tai, kad netrukus šis pasikeitimas bus pradėtas taikyti, prieigos prie e-Curia paskyros
dar neturintys advokatai ir atstovai raginami prašyti ją sukurti pasinaudojant prašymo sukurti
paskyrą forma. Su e-Curia susijusi informacija pateikta Europos Sąjungos Teisingumo Teismo
tinklalapyje (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957).
Žiniasklaidai skirtas neoficialus dokumentas, neįpareigojantis Teisingumo Teismo.
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Bendrojo Teismo procedūros reglamento pakeitimai ir 2018 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas dėl procesinių
dokumentų pateikimo ir įteikimo per taikomąją programą e-Curia (OL 2018 L 240, p. 68 ir p. 72).
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