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ROZHODNUTÍ TRIBUNÁLU
ze dne 14. září 2011
o podávání a doručování procesních písemností prostřednictvím aplikace e-Curia
(2011/C 289/07)
Článek 5

TRIBUNÁL,

s ohledem na jednací řád, zejména na jeho čl. 43 odst. 7 a čl.
100 odst. 3,

vzhledem k těmto důvodům:

Procesní písemnost se považuje za doručenou ve smyslu de čl.
43 odst. 3 jednacího řádu v okamžiku, kdy zástupce potvrdí její
podání.
Čas se určuje podle časového pásma, ve kterém se nachází
Lucemburské velkovévodství.
Článek 6

(1)

Za účelem zohlednění vývoje telekomunikačních techno
logií byla vyvinuta elektronická aplikace umožňující
podávání a doručování procesních písemností elektro
nickou cestou.

(2)

Tato aplikace, která spočívá na elektronickém ověřování
identity pomocí uživatelského jména a hesla, odpovídá
požadavkům na pravost, neporušenost a důvěrnost zasí
laných dokumentů,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Elektronická aplikace nazvaná „e-Curia“, společná pro všechny
tři soudy, z nichž sestává Soudní dvůr Evropské unie, umožňuje
podávání a doručování procesních písemností elektronickou
cestou za podmínek stanovených tímto rozhodnutím.

Článek 2
Používání této aplikace je možné po zadání osobního uživatel
ského jména a hesla.

Článek 3
Procesní písemnost podaná prostřednictvím aplikace e-Curia je
považována za originál této písemnosti ve smyslu čl. 43 odst. 1
prvního pododstavce jednacího řádu, jestliže je podání učiněno
za pomoci uživatelského jména a hesla zástupce. Taková iden
tifikace má platnost podpisu dotčené písemnosti.

Procesní písemnosti včetně rozsudků a usnesení se zástupcům
účastníků řízení doručují prostřednictvím aplikace e-Curia tehdy,
pokud tito zástupci uvedený způsob doručování písemností
výslovně přijali, a v rámci určité věci i tehdy, pokud vyjádřili
souhlas s tímto způsobem doručování tím, že některou
z procesních písemností podali prostřednictvím aplikace eCuria.
Procesní písemnosti se prostřednictvím aplikace e-Curia doručují
i členským státům, jiným státům, které jsou smluvní stranou
Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a orgánům,
institucím nebo jiným subjektům Unie, které tento způsob
doručování písemností přijaly.
Článek 7
Příjemci doručovaných písemností uvedených v předchozím
článku jsou elektronickou poštou upozorněni na každou písem
nost doručovanou prostřednictvím aplikace e-Curia, která je jim
určena.
Procesní písemnost je doručena v okamžiku, kdy příjemce
(zástupce nebo jeho asistent) požádá o přístup k této písem
nosti. Není-li o přístup k písemnosti požádáno, považuje se
písemnost za doručenou uplynutím sedmého dne následujícího
po dni, ve kterém bylo elektronickou poštou odesláno upozor
nění.
Je-li účastník řízení zastoupen několika zmocněnci či advokáty,
je pro počítání lhůt rozhodný okamžik, kdy bylo o přístup
k písemnosti požádáno poprvé.
Čas se určuje podle časového pásma, ve kterém se nachází
Lucemburské velkovévodství.
Článek 8

Článek 4
Spolu s písemností podávanou prostřednictvím aplikace e-Curia
je třeba podat i přílohy v ní uvedené a seznam příloh.

Vedoucí soudní kanceláře stanoví podmínky pro používání apli
kace e-Curia a dohlíží na jejich dodržování. Používání aplikace
e-Curia v rozporu s těmito podmínkami může vést k deaktivaci
dotčeného přístupového účtu.

Osvědčené kopie písemnosti podané prostřednictvím aplikace eCuria a jejích případných příloh není třeba podávat.

Tribunál přijme opatření nezbytná k ochraně aplikace e-Curia
před zneužitím nebo neoprávněným používáním.
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Uživatel je elektronickou poštou upozorněn na veškerá opatření přijatá podle tohoto článku a bránící mu
v používání jeho přístupového účtu.
Článek 9
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po svém zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 14. září 2011.

Vedoucí soudní kanceláře

Předseda

E. COULON

M. JAEGER

