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Prese un informācija

No 2018. gada 1. decembra “e-Curia” kļūs par vienīgo tiesvedībā iesaistīto
dokumentu apmaiņas veidu starp lietas dalībnieku pārstāvjiem un Vispārējo tiesu
Šo pārmaiņu mērķis ir gūt maksimālu labumu no tūlītējas dematerializētas saziņas un optimizēt
lietu pārvaldīšanu
Lietojumprogramma e-Curia, kas ir kopīga Tiesai un Vispārējai tiesai, ļauj procesuālos dokumentus
iesniegt un izsniegt elektroniski.
Kopš tās ieviešanas 2011. gada novembrī šis nosūtīšanas veids ir izrādījies ļoti veiksmīgs, par ko
liecina piekļuves kontu turētāju skaita palielināšanās (pašlaik 4230) un to dokumentu procentuālās
daļas pieaugums, kuri iesniegti, izmantojot e-Curia (83 % 2017. gadā Vispārējā tiesā).
No lietotājiem (advokāti un pārstāvji) saņemtās pozitīvās atsauksmes, no tūlītējas elektroniskās
saziņas izrietošās priekšrocības un efektivitātes ieguvumi, ko rada atteikšanās no dažādu formātu
(papīra un elektroniskā forma) pārvaldības, ir ļāvuši Vispārējai tiesai turpināt savu procedūru
dematerializācijas procesu.
Ņemot vērā nepieciešamību radīt tiesisko regulējumu attiecībā uz šīm pārmaiņām, 2018. gada
11. jūlijā Vispārējā tiesa pieņēma grozījumus savā reglamentā un jaunu lēmumu par procesuālo
dokumentu iesniegšanu un izsniegšanu, izmantojot e-Curia.
Saskaņā ar minētajiem grozījumiem un minēto lēmumu, kas 2018. gada 25. septembrī tika
publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 1, e-Curia no 2018. gada 1. decembra kļūs par
vienīgo informācijas apmaiņas veidu starp lietas dalībniekiem un Vispārējo tiesu. Šīs izmaiņas
attiecas uz visiem lietas dalībniekiem (prasītāji, atbildētāji un personas, kas iestājušās lietā) un
visiem tiesvedības veidiem, tostarp steidzamības tiesvedību, tajā pašā laikā saglabājot atsevišķus
izņēmumus, lai ievērotu principu par piekļuvi tiesai (tostarp gadījumos, kad e-Curia lietošana
izrādās tehniski neiespējama vai prasītājs, kuru nepārstāv advokāts, lūdz juridisko palīdzību).
Ņemot vērā, ka šīs izmaiņas drīz stāsies spēkā, advokāti un pārstāvji, kuriem vēl nav e-Curia
piekļuves konta, tiek aicināti lūgt šāda konta izveidi, izmantojot piekļuves pieteikuma veidlapu.
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(http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957).
Neoficiāls dokuments plašsaziņas līdzekļu vajadzībām, kas Tiesai nav saistošs.
Kontaktpersona presei: Gitte Stadler  (+352) 4303 3127
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