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Den 5. februar 2019
Tildeling af anonymitet i retsforhandlingerne
ved Den Europæiske Unions Ret
Enhver repræsentant for en part i en sag for Retten kan anmode om anonymitet i forbindelse med sagens
behandling, således at identiteten af den part, som vedkommende repræsenterer, ikke offentliggøres.
Artikel 66 i Rettens procesreglement bestemmer således, at »Retten [...] på begrundet anmodning herom
fra en part ved særskilt retsakt eller af egen drift [kan] udelade navnet på en part i sagen eller navnet på
andre personer, der er nævnt i forbindelse med proceduren, eller visse andre oplysninger, som er givet i
dokumenter vedrørende sagen, og som offentligheden har adgang til, såfremt legitime årsager kan
begrunde, at en persons identitet eller indholdet af disse oplysninger holdes fortrolige«.
Punkt 71-73 i Praktiske gennemførelsesbestemmelser til Rettens procesreglement præciserer for så vidt
angår anonymitet denne artikels rækkevidde ved at fastsætte følgende:
»71. Når en part finder det nødvendigt, at den pågældendes identitet ikke offentliggøres under en sag
for Retten, skal parten i medfør af procesreglementets artikel 66 anmode Retten om i givet fald at
foretage en hel eller delvis anonymisering i den omhandlede sag.
72.

Anmodningen om anonymitet skal indgives ved en særskilt retsakt, der indeholder en passende
begrundelse.

73.

Af hensyn til den effektive virkning af anonymiteten er det vigtigt at indgive en sådan anmodning
i begyndelsen af proceduren. Som følge af, at oplysningerne vedrørende sagen bliver vist på
internettet, bringes den effektive virkning af en anonymisering i fare, hvis der er blevet henvist til
den pågældende sag i den liste over sager indbragt for Retten, som er gjort tilgængelig på Den
Europæiske Unions Domstols websted, eller når meddelelsen vedrørende den pågældende sag
allerede er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.«

Som følge af udviklingen af søgemaskiner på internettet og den omstændighed, at enhver er i stand til at
få adgang til oplysninger vedrørende retsforhandlingerne, der offentliggøres eller udbredes af Retten,
henleder Rettens justitssekretær systematisk partsrepræsentanterne for denne rets opmærksomhed på
artikel 35, stk. 3, og på artikel 79 og 122 i Rettens procesreglement om offentliggørelse og udbredelse
på internettet af dokumenter, der vedrører de sager, der anlægges, samt på artikel 66 i ovennævnte
procesreglement. Enhver repræsentant opfordres derfor til at undersøge, om legitime årsager i den
pågældende sag kan begrunde, at identiteten af den part, som vedkommende repræsenterer, holdes
fortrolig, og, såfremt dette er tilfældet, ved en begrundet og særskilt retsakt at anmode om, at denne part
anonymiseres.
En sådan anmodning skal indgives til Rettens Justitskontor allerede ved indgivelsen af det første
processkrift og under alle omstændigheder inden offentliggørelsen eller udbredelsen af
oplysninger vedrørende den pågældende sag på internettet, for at den effektive virkning af
anonymiseringen ikke bringes i fare.

