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BENDROJO TEISMO SPRENDIMAS
2018 m. liepos 11 d.
dėl procesinių dokumentų pateikimo ir įteikimo per taikomąją programą e-Curia
BENDRASIS TEISMAS,

atsižvelgdamas į Procedūros reglamentą, ypač į jo 56 a straipsnio 1, 2 ir 5 dalis,
kadangi:
(1)

siekiant atsižvelgti į komunikacijos technologijų tobulėjimą, buvo sukurta taikomoji programa, leidžianti pateikti
ir įteikti procesinius dokumentus elektroniniu būdu;

(2)

ši taikomoji programa, veikianti elektroninio tapatybės nustatymo mechanizmo pagrindu, pasitelkus vartotojo
vardą ir slaptažodį, atitinka dokumentams, kuriais keičiamasi, keliamus autentiškumo, integralumo ir konfiden
cialumo reikalavimus;

(3)

atsižvelgiant į šios taikomosios programos teikiamos galimybės nedelsiant elektroniniu būdu keistis informacija
naudą, jos naudojimas tapo privalomas pateikiant ir įteikiant procesinius dokumentus vykstant procesui
Bendrajame Teisme,

NUSPRENDŽIA:

1 straipsnis
Bendra visiems Europos Sąjungos Teisingumo Teismą sudarantiems teismams taikomoji programa, pavadinta „e-Curia“,
leidžia pateikti ir įteikti procesinius dokumentus elektroniniu būdu šiame sprendime numatytomis sąlygomis.
2 straipsnis
Naudojimuisi šia taikomąja programa būtina sukurti prieigos paskyrą ir turėti asmeninį vartotojo vardą ir asmeninį
slaptažodį.
3 straipsnis
Procesinis dokumentas per e-Curia pateikiamas, jeigu šiam pateikimui buvo panaudoti atstovo vartotojo vardas ir
slaptažodis. Atstovo asmeninio vartotojo vardo ir asmeninio slaptažodžio naudojimas laikomas šio dokumento
pasirašymu.
4 straipsnis
Prie per e-Curia pateikiamo procesinio dokumento turi būti pridėti jame paminėti priedai ir jų sąrašas.
5 straipsnis
Momentas, kuriuo procesinis dokumentas laikomas pateiktu, kaip tai suprantama pagal Procedūros reglamento
72 straipsnio 2 dalį, yra momentas, kai atstovas patvirtina šio dokumento pateikimą.
Atsižvelgiama į Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės laiką.
6 straipsnis
Procesiniai dokumentai, įskaitant sprendimus ir nutartis, įteikiami per e-Curia prieigos paskyros turėtojams su jais
susijusiose bylose.
Pirmoje pastraipoje paminėti įteikiamų dokumentų adresatai elektroniniu paštu informuojami apie kiekvieną jiems per
e-Curia įteikiamą dokumentą.
Procesinis dokumentas įteikiamas tuomet, kai adresatas (atstovas arba asistentas) paprašo prieigos prie šio
dokumento. Nesant prašymo dėl prieigos, dokumentas laikomas įteiktu praėjus septynioms dienoms nuo tos dienos, kai
buvo išsiųstas informacinis elektroninis laiškas.
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Jeigu šaliai atstovauja keli atstovai ar advokatai, skaičiuojant terminus atsižvelgiama į pirmojo prašymo dėl prieigos
pateikimo momentą.
Atsižvelgiama į Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės laiką.
7 straipsnis
Jeigu techniškai neįmanoma pateikti procesinio dokumento per e-Curia, vartotojas turi nedelsdamas apie tai pranešti
Bendrojo Teismo kanceliarijai elektroniniu paštu (GC.Registry@curia.europa.eu) arba telefaksu ((+ 352) 43 03 21 00) ir
nurodyti:
— pageidaujamo pateikti dokumento rūšį,
— priteikus – šiam dokumentui pateikti nustatytą terminą,
— aptiktos techninės kliūties pobūdį, kad institucijos tarnybos galėtų patikrinti, ar ją lėmė neveikianti e-Curia.
Jeigu atstovas varžomas termino, jis perduoda dokumento kopiją Bendrojo Teismo kanceliarijai bet kuriuo tinkamu būdu
(pateikia popierinę versiją, perduoda paštu, elektroniniu paštu ar telefaksu). Po tokio perdavimo dokumentas per e-Curia
turi būti pateiktas, kai tik vėl tampa techniškai įmanoma naudotis šia taikomąja programa.
Kiekvienu konkrečiu atveju Bendrasis Teismas ar jo pirmininkas sprendžia dėl pasibaigus nustatytam terminui per e-Curia
pateikto dokumento priimtinumo, atsižvelgdami į jį pateikusio asmens įrodymus, kad pateikti dokumento per e-Curia
nustatytu terminu buvo techniškai neįmanoma.
Neatidėliotinais atvejais, jeigu techniškai neįmanoma naudotis e-Curia, kancleris perduoda procesinius dokumentus bet
kuriuo tinkamu būdu. Po tokio perdavimo dokumentas per e-Curia turi būti įteiktas, kai tik vėl tampa techniškai
įmanoma naudotis šia taikomąja programa.
8 straipsnis
Kancleris patvirtina e-Curia naudojimo sąlygas ir prižiūri jų laikymąsi. Dėl šių sąlygų neatitinkančio e-Curia naudojimo
atitinkama prieigos paskyra gali būti išjungta.
Bendrasis Teismas imasi reikiamų priemonių, kad būtų užkirstas kelias piktnaudžiavimui e-Curia ar nesąžiningam jos
naudojimui.
Vartotojas elektroniniu paštu informuojamas apie kiekvieną priemonę, kurios pagal šį straipsnį buvo imtasi, dėl ko jis
negali naudotis prieigos paskyra.
9 straipsnis
Šis sprendimas pakeičia 2011 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo sprendimą dėl procesinių dokumentų pateikimo ir
įteikimo per taikomąją programą e-Curia (1).
10 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja pirmą trečio mėnesio po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta 2018 m. liepos 11 d. Liuksemburge.

(1) OL C 289, 2011 10 1, p. 9.
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