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ODLOČBA SPLOŠNEGA SODIŠČA
z dne 14. septembra 2011
o vlaganju in vročanju procesnih aktov prek aplikacije e-Curia
(2011/C 289/07)
Člen 5

SPLOŠNO SODIŠČE JE –

ob upoštevanju Poslovnika, zlasti členov 43(7) in 100(3),

Upošteva se čas v Velikem vojvodstvu Luksemburg.

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

(2)

Procesni akt se šteje za vložen v smislu člena 43(3) Poslovnika,
ko zastopnik odobri vložitev tega akta.

Da bi se upošteval razvoj komunikacijskih tehnologij, je
bila razvita računalniška aplikacija, ki omogoča vlaganje
in vročanje procesnih aktov po elektronski poti.

Ta aplikacija, ki temelji na mehanizmu elektronskega
preverjanja istovetnosti, pri katerem se uporabi uporab
niško ime v povezavi z geslom, glede izmenjanih doku
mentov izpolnjuje zahteve po avtentičnosti, celovitosti in
zaupnosti –

Člen 6
Procesni akti, vključno s sodbami in sklepi, so prek e-Curie
vročeni zastopnikom strank, če so se ti izrecno strinjali s tem
načinom vročanja ali če so v okviru neke zadeve vanj privolili
tako, da so vložili procesni akt prek e-Curie.

Procesni akti so prek e-Curie vročeni tudi državam članicam,
drugim državam podpisnicam Sporazuma o Evropskem gospo
darskem prostoru in institucijam, organom, uradom ali agen
cijam Unije, ki so se strinjali s tem načinom vročanja.

ODLOČILO:

Člen 7
Člen 1
Računalniška aplikacija z imenom „e-Curia“, skupna trem
sodiščem, ki sestavljajo Sodišče Evropske unije, omogoča
vlaganje in vročanje procesnih aktov po elektronski poti pod
pogoji, določenimi v tej odločbi.

Člen 2

Naslovniki vročitev iz prejšnjega člena so z elektronskim sporo
čilom obveščeni o vseh vročitvah, ki so prek e-Curie naslovljene
na njih.

Procesni akt je vročen, ko naslovnik (zastopnik ali njegov
asistent) zahteva dostop do tega akta. Če te zahteve za dostop
ni, se šteje, da je akt vročen ob izteku sedmega dne, ki sledi
dnevu, ko je bilo poslano elektronsko sporočilo z obvestilom.

Za uporabo te aplikacije je treba imeti osebno uporabniško ime
in osebno geslo.

Člen 3
Procesni akt, vložen prek e-Curie, se šteje za izvirnik tega akta v
smislu člena 43(1), prvi pododstavek, Poslovnika, če je bilo za
to vložitev uporabljeno uporabniško ime in geslo zastopnika. Ta
identifikacija velja kot podpis zadevnega akta.

Če stranko zastopa več agentov ali odvetnikov, se za izračun
rokov upošteva prva opravljena zahteva za dostop.

Upošteva se čas v Velikem vojvodstvu Luksemburg.

Člen 8
Člen 4
Aktu, vloženemu prek e-Curie, je treba priložiti vse priloge, ki
so v njem navedene, in njihov seznam.

Sodno tajništvo določi pogoje uporabe e-Curie in skrbi, da se ti
upoštevajo. Če se e-Curia ne uporablja v skladu s temi pogoji, je
mogoče zadevni uporabniški račun dezaktivirati.

Ni pa treba vložiti overjenih prepisov aktov, vloženih prek eCurie, in njihovih morebitnih prilog.

Splošno sodišče sprejme potrebne ukrepe za zaščito e-Curie
pred vsemi zlorabami ali zlonamerno uporabo.
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Uporabnik je z elektronskim sporočilom obveščen o vseh ukrepih, sprejetih na podlagi tega člena, ki mu
preprečujejo uporabo njegovega uporabniškega računa.
Člen 9
Ta odločba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 14. septembra 2011

Sodni tajnik
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