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Kontakty z Mediami
i Informacja

„e-Curia” stanie się, z dniem 1 grudnia 2018 r., wyłączną drogą przekazywania
dokumentów sądowych między przedstawicielami stron a Sądem
Zmiana ma na celu uzyskanie maksymalnych korzyści z natychmiastowego bezpapierowego
systemu komunikacji i optymalizację obsługi spraw
Aplikacja informatyczna „e-Curia”, która jest wspólna dla Trybunału Sprawiedliwości i Sądu,
umożliwia składanie i doręczanie pism procesowych drogą elektroniczną.
Od czasu uruchomienia tego sposobu przekazywania dokumentów w listopadzie 2011 r., cieszył
się on dużym powodzeniem, o czym świadczy wzrost liczby osób posiadających konta dostępu
(obecnie 4 230) oraz odsetka składanych przez e-Curia pism (83% w 2017 r., do Sądu).
Pozytywne recenzje zebrane wśród użytkowników (adwokatów, radców prawnych
i pełnomocników), korzyści płynące z natychmiastowego elektronicznego sposobu przekazu i
wzrost wydajności dzięki odejściu od obsługi mieszanych formatów (papierowego i cyfrowego)
przekonały Sąd do dalszego przechodzenia w swoich postępowaniach na system bezpapierowy.
Konieczność nadania tym zmianom ram prawnych spowodowała, że w dniu 11 lipca 2018 r. Sąd
przyjął zmiany do regulaminu postępowania oraz nową decyzję w sprawie składania i doręczania
pism procesowych za pośrednictwem aplikacji e-Curia.
Wspomniane zmiany oraz decyzja, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w
dniu 25 września 2018 r.1, czynią z e-Curia wyłączną drogę przekazywania pism między stronami
a Sądem od dnia 1 grudnia 2018 r. Zmiana ta dotyczy wszystkich stron (skarżących, pozwanych i
interwenientów) i wszystkich rodzajów postępowań, w tym trybu pilnego, z zastrzeżeniem
określonych wyjątków związanych z poszanowaniem zasady dostępu do sądu (na przykład gdy
korzystanie z e-Curia jest niemożliwe z przyczyn technicznych lub gdy o pomoc prawną występuje
wnioskodawca niereprezentowany przez adwokata).
W związku z oczekiwanym wejściem w życie tej zmiany adwokaci, radcy prawni oraz
pełnomocnicy, którzy nie posiadają jeszcze konta dostępu do e-Curia, proszeni są o wystąpienie
o utworzenie takiego konta za pośrednictwem formularza z wnioskiem o stworzenie dostępu.
Informacje na temat e-Curia zamieszczone są na stronie Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957/pl/).
Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości.
Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca  (+352) 4303 2793
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Zmiany do regulaminu postepowania przed Sądem i decyzja Sądu z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie składania
i doręczania pism procesowych za pośrednictwem aplikacji e-Curia (Dz.U. 2018, L 240, s. 68 i s. 72).
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