A személyes adatoknak a Bíróság előtti igazságszolgáltatási
eljárásokkal kapcsolatos közzétételek során megvalósuló
védelme
Igazságszolgáltatási feladatainak ellátása során a Bíróság az őt terhelő
kötelezettségeknek megfelelően ügyel az igazságszolgáltatás nyilvánossága
elvének és a polgárok tájékoztatásának az előtte folyamatban lévő
ügyekben említett természetes személyek személyes adatainak
védelmével való összeegyeztetésére.
A névtelenség biztosítása a Bíróság előtt indított eljárásokban
Ha valaki szükségesnek ítéli, hogy a Bíróság előtti valamely üggyel kapcsolatos
közzétételek keretében az őt érintő bizonyos adatokat ne hozzák nyilvánosságra,
kérheti a Bíróságtól, hogy a szóban forgó ügyben biztosítson számára
névtelenséget.
A névtelenség tényleges érvényesülésének biztosítása érdekében
ugyanakkor az ilyen kérelmet minél előbb elő kell terjeszteni. Az új
információs technológiák egyre növekvő mértékű használata és a közzétételek
területén a Bíróságra háruló kötelezettségek folytán ugyanis a névtelenség
sokkal nehezebben érvényesíthető – és emiatt akár teljesen értelmetlenné is
válhat – akkor, amikor az érintett ügy megindításáról szóló közlemény már
megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában.
Előzetes döntéshozatali eljárások
Ha a kérdést előterjesztő bíróság névtelenséget biztosított, a Bíróság ezt a
névtelenséget az előtte folyamatban lévő előzetes döntéshozatali eljárásban
tiszteletben tartja 1. Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem benyújtását
követően a névtelenséget a Bíróság is biztosíthatja, hivatalból, illetve az előzetes
döntéshozatalra utaló bíróság vagy az alapeljárásban részt vevő egyik fél
kérelmére.
A Bíróság 2018. július 1. óta 2 fokozottan él ezzel a lehetőséggel, és az előzetes
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döntéshozatali ügyekben történő közzétételek keretében minden érintett
természetes személy nevét véletlenszerű betűjellel helyettesíti. Ha szükséges, a
Bíróság az érintett személyek azonosítását lehetővé tévő többi adatot is
eltávolítja.
Ez a védelem alkalmazandó az ügy elbírálása során történő minden közzétételre,
az ügy kezdetétől a befejezéséig (pl.: a Hivatalos Lapban megjelenő közlemények,
indítvány, ítélet), valamint magára az ügy nevére és az ahhoz kapcsolódó
metaadatokra is.
A Bíróság azonban fenntartja a lehetőséget, hogy az érintett személy kifejezett
kérelmére, vagy akkor, ha az adott ügy különleges körülményei indokolják,
eltérjen e szabályoktól.
A Törvényszék határozatai elleni fellebbezések
Ha a névtelenséget a Törvényszék olyan ügyben biztosította, amely a Bíróság
előtt fellebbezés tárgyát képezi, a Bíróság az előtte folyamatban lévő eljárásban
főszabály szerint tiszteletben tartja a névtelenséget. A Bíróság ezenkívül az
eljárásban részt vevő valamely fél indokolt kérelmére vagy hivatalból, ha
szükségesnek tartja, véletlenszerű betűjellel helyettesítheti a jogvita által érintett
egy vagy több természetes személy nevét 3.
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A Bíróság eljárási szabályzata előírja, hogy a hivatalvezető gondozza a Bíróság
kiadványait és különösen a Határozatok Tárát 4. Az igazságszolgáltatási
eljárásokkal kapcsolatos közzétételek által érintett természetes személyek
személyes adatainak kezelésére vonatkozó kérelmeket ezért a Bíróság
Hivatalához kell címezni.
A hivatalvezető e kérelemről főszabály szerint két hónapos határidőn belül
határoz; e határidő lejártakor a válasz elmaradása a kérelmet hallgatólagosan
elutasító határozatnak minősül. E határozattal szemben ezután két hónapos
határidőn belül panasszal lehet élni a Bíróságon belül létrehozott, az adatvédelmi
szabályok tiszteletben tartásának felügyeletével megbízott bizottság előtt.
A hivatalvezetőhöz és a bizottsághoz való fordulás pontos feltételeit a személyes
adatoknak a Bíróság igazságszolgáltatási feladatainak ellátása körében történő
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A Bíróság eljárási szabályzata 190. cikkének (3) bekezdése.
A Bíróság eljárási szabályzata 20. cikkének (3) bekezdése.

kezelésére vonatkozó belső ellenőrzési mechanizmus létrehozásáról szóló, 2019.
október 1-jei bírósági határozat rögzíti.
A bizottság négy hónapos határidőn belül bírálja el a panaszt. A bizottság e
határidőn belül adandó válaszának elmaradását a panasszal érintett
hivatalvezetői határozatot helybenhagyó hallgatólagos határozatnak kell
tekinteni.
Fontos kiemelni, hogy a bizottság hatáskörébe kizárólag a hivatalvezető által az
adott adatkezelés felelőseként hozott határozatok felülvizsgálata tartozik. A
bizottsághoz fordulás tehát nem számít a Bíróság igazságszolgáltatási jogkörben
hozott határozatával szembeni jogorvoslatnak.

