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Press och information

Från och med den 1 december 2018 kommer tribunalens utväxling av dokument
med parternas företrädare enbart att ske via e-Curia
Syftet med denna förändring är att på bästa sätt utnyttja fördelarna med den snabba elektroniska
kommunikationen och att optimera tribunalens målhantering
Domstolen och tribunalen använder båda plattformen e-Curia för att ta emot inlagor och genomföra
delgivning elektroniskt.
Sedan lanseringen i november 2011 har denna överföringsmetod röjt stor framgång, vilket det
växande antalet användarkonton (i nuläget 4 230 stycken) och ökningen av den procentuella
andelen inlagor som ges in genom e-Curia (83 procent år 2017, vad gäller tribunalen) vittnar om.
Med hänsyn till den positiva feedback som användarna (advokater och ombud) har lämnat, och till
fördelarna med den snabba elektroniska kommunikationen samt de effektivitetsvinster som blir
resultatet om man överger hanteringen av blandade format (pappersform och elektronisk form) har
tribunalen beslutat att fortsätta arbetet med att digitalisera målhanteringen.
Eftersom denna utveckling behöver omgärdas av ett fast regelverk antog tribunalen den 11 juli
2018 ändringar av sina rättegångsregler och ett nytt beslut om ingivande av inlagor och om
delgivning av inlagor samt domar och beslut med hjälp av e-Curia.
Dessa ändringar och detta beslut, som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den
25 september 20181, innebär att e-Curia från och med den 1 december 2018 är det enda tillåtna
sättet för utväxling av dokument mellan parterna och tribunalen. Detta gäller för samtliga
rättegångsdeltagare (sökande, svarande, klagande, motparter och intervenienter) och alla typer av
mål, även mål i brådskande förfaranden, med vissa undantag i enlighet med principen om rätt till
domstolsprövning (till exempel när det är tekniskt omöjligt att använda e-Curia eller när en sökande
som inte företräds av en advokat ansöker om rättshjälp).
Då de nya reglerna snart kommer att träda i kraft uppmanas de advokater och ombud som ännu
inte har något användarkonto för e-Curia att ansöka om att skapa ett sådant via formuläret för
ansökan om användarkonto. Mer information om e-Curia finns på EU-domstolens webbplats
(https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957).
Detta är en icke-officiell handling avsedd för massmedia och den är inte bindande för domstolen.
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Ändringar i tribunalens rättegångsregler och tribunalens beslut av den 11 juli 2018 om ingivande av inlagor och om
delgivning av inlagor samt domar och beslut med hjälp av datasystemet e-Curia (EUT 2018 L 240, s. 68 och s. 72).
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