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Mediji in informacije

Aplikacija „e-Curia“ bo s 1. decembrom 2018 postala izključni način izmenjevanja
sodnih dokumentov med zastopniki strank in Splošnim sodiščem
S to spremembo bo mogoče kar najbolj izkoristiti prednosti, ki jih prinaša takojšnjost digitaliziranih
izmenjav, in optimizirati vodenje zadev
Računalniška aplikacija „e-Curia“, skupna Sodišču in Splošnemu sodišču, omogoča vlaganje in
vročanje procesnih aktov po elektronski poti.
Ta način prenašanja dokumentov se je od začetka delovanja v novembru 2011 izkazal za zelo
uspešnega, o čemer pričata porast števila imetnikov uporabniških računov (trenutno 4230) in
povečanje odstotka vložitev, opravljenih prek aplikacije e-Curia (83 % v letu 2017 za Splošno
sodišče).
Splošno sodišče je glede na pozitivne odzive uporabnikov (odvetniki in agenti), prednosti, ki jih
prinaša takojšnjost izmenjevanja dokumentov po elektronski poti, in večjo učinkovitost kot
posledico opustitve upravljanja z različnimi formati (v papirnati in elektronski obliki) nadaljevalo s
procesom digitalizacije svojih postopkov.
Zaradi potrebe po določitvi zakonskega okvira v zvezi s tem razvojem je Splošno sodišče 11. julija
2018 sprejelo spremembe svojega poslovnika in novo odločbo o vlaganju in vročanju procesnih
aktov prek aplikacije e-Curia.
S temi spremembami in s to odločbo, ki so bile 25. septembra 2018 objavljene v Uradnem listu
Evropske unije1, bo aplikacija e-Curia s 1. decembrom 2018 postala edini način izmenjevanja
dokumentov med strankami in Splošnim sodiščem. Ta sprememba se nanaša na vse stranke
(tožeče in tožene stranke ter interveniente) in na vse vrste postopkov, vključno z nujnimi postopki,
pri čemer bodo veljale nekatere izjeme zaradi spoštovanja načela dostopa do sodnega varstva
(zlasti kadar uporaba aplikacije e-Curia tehnično ne bo mogoča ali kadar oseba, ki je ne zastopa
odvetnik, zaprosi za brezplačno pravno pomoč).
Glede na bližajoči se začetek veljavnosti te spremembe se odvetnike in agente, ki še nimajo
uporabniškega računa za dostop do aplikacije e-Curia, poziva, naj zaprosijo za odprtje računa z
obrazcem za prošnjo za dostop. Informacije o aplikaciji e-Curia so vsebovane na spletnem mestu
Sodišča Evropske unije (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957).
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