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Cauze cu care este sesizată Curtea de Justiție: noile Instrucțiuni practice pentru 
părți 

 

Curtea de Justiție a adoptat de curând o nouă versiune a Instrucțiunilor practice pentru părți, 
referitoare la cauzele cu care este sesizată Curtea1. 

Ca urmare a modificărilor recente aduse Regulamentului de procedură al Curții2, această nouă 
versiune vizează în special să sensibilizeze agenții și avocații cu privire la anumite evoluții recente 
legate, printre altele, de protecția datelor cu caracter personal sau de examinarea recursurilor. 

Faza scrisă a procedurii 

Astfel, reprezentanții părților sunt invitați să respecte pe deplin în memoriile sau în observațiile 
lor scrise anonimatul acordat de instanța de trimitere sau de Curte, în cadrul unei proceduri 
preliminare sau, în cazul recursurilor, de Tribunalul Uniunii Europene, în caz contrar măsura de 
anonimizare deja luată fiind privată de orice efect util. 

În ceea ce privește, în mod specific, recursurile formulate împotriva deciziilor Tribunalului, noile 
Instrucțiuni practice pentru părți amintesc, pe de o parte, natura specifică a recursurilor – care se 
limitează la chestiuni de drept și nu trebuie, în principiu, să menționeze elemente secrete sau 
confidențiale – și, pe de altă parte, necesitatea de a anexa la cererea de recurs o cerere de 
admitere în principiu a recursului atunci când acesta intră în domeniul de aplicare al articolului 
58a din Protocolul privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene. 

În sfârșit, textul subliniază importanța respectării condițiilor de formă referitoare la actele de 
procedură, în special cele legate de întinderea memoriilor sau a observațiilor scrise, precum și 
interesul unei transmiteri sistematice a acestor acte prin intermediul aplicației e-Curia, care oferă 
cele mai bune garanții în termeni de rapiditate și de securitate a informațiilor schimbate pe această 
cale.  

În vederea facilitării examinării memoriilor sau a observațiilor depuse și, în particular, a traducerii 
lor de către Curte, părțile sunt totuși invitate ca, pe lângă trimiterea efectuată prin e-Curia, care 
este autentică, să transmită o versiune editabilă a memoriilor sau a observațiilor prin e-mail la 
următoarea adresă: editable-versions@curia.europa.eu.  

Faza orală a procedurii 

În ceea ce privește faza orală a procedurii, Curtea precizează criteriile care prezidează 
organizarea unei ședințe de audiere a pledoariilor și finalitatea acesteia din urmă. 

Indicații concrete sunt de asemenea date agenților și avocaților în legătură cu măsurile de luat, 
înainte de ședință, în vederea asigurării unei desfășurări optime a acesteia din urmă, în special în 
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caz de handicap sau de mobilitate redusă a unei părți sau a unuia dintre reprezentații săi. Pe de 
altă parte, precizări suplimentare sunt aduse în legătură cu limba pledoariilor. 

În sfârșit, Curtea amintește contextul multilingv în care își desfășoară activitatea și toate măsurile 
practice pe care agenții și avocații le pot lua pentru a facilita buna desfășurare a ședințelor de 
audiere a pledoariilor și pentru a se asigura, în particular, că intervențiile lor vor fi înțelese de toți 
participanții la această ședință. 
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