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5 lutego 2019 r.
Utajnienie tożsamości stron w postępowaniach sądowych przed
Sądem Unii Europejskiej
Każdy przedstawiciel strony sporu przed Sądem może złożyć wniosek o utajnienie tożsamości w
ramach postępowania, by uniknąć ujawnienia wobec opinii publicznej tożsamości strony, którą
reprezentuje.
Artykuł 66 regulaminu postępowania przed Sądem stanowi bowiem, że „[n]a uzasadniony wniosek
strony złożony w odrębnym piśmie lub z urzędu Sąd może pominąć nazwisko lub nazwę strony sporu
bądź nazwisko lub nazwę innych osób wymienionych w ramach postępowania, bądź też pewne dane
w publicznie dostępnych dokumentach związanych ze sprawą, jeżeli uzasadnione powody
przemawiają za zachowaniem poufności tożsamości osoby lub treści tych danych”.
Punkty 71- 73 praktycznych przepisów wykonawczych do regulaminu postępowania przed Sądem
precyzują treść tego artykułu w odniesieniu do utajnienia tożsamości i przewidują:

„ 71. Jeżeli strona uzna, że jej tożsamość nie może zostać publicznie ujawniona w ramach sprawy
wniesionej do Sądu, zwraca się ona do niego na podstawie art. 66 regulaminu postępowania o
utajnienie, w stosownym przypadku, w całości lub w części, jej tożsamości w ramach tej
sprawy.
72.

Wniosek o utajnienie tożsamości składa się w odrębnym piśmie zawierającym stosowne
uzasadnienie.

73.

Dla zachowania skuteczności utajnienia tożsamości należy złożyć wniosek na samym początku
postępowania. Ze względu na rozpowszechnianie informacji dotyczących sprawy w Internecie
utajnienie tożsamości jest zagrożone, jeżeli dana sprawa została wymieniona w wykazie spraw
wniesionych do Sądu umieszczonym na stronie internetowej Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej lub kiedy komunikat odnoszący się do danej sprawy został już opublikowany w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.”

Ze względu na rozwój wyszukiwarek internetowych oraz fakt, że obecnie każdy jest w stanie uzyskać
swobodny dostęp do informacji o postępowaniu sądowym publikowanych lub rozpowszechnianych
przez Sąd, sekretarz tego sądu systematycznie zwraca uwagę przedstawicieli stron w postępowaniach
przed tym sądem na art. 35 § 3 oraz art. 79 i 122 regulaminu postępowania przed Sądem, dotyczące
publikowania i rozpowszechniania w Internecie dokumentów dotyczących wniesionych spraw, a
także na przytoczony powyżej art. 66 regulaminu postępowania. Każdy przedstawiciel powinien
zatem zastanowić się, czy w danej sprawie uzasadnione powody przemawiają za zachowaniem
poufności tożsamości reprezentowanej przez niego strony i w stosownym wypadku wystąpić w
odrębnym piśmie z uzasadnionym wnioskiem o utajnienie tożsamości tej strony.
Aby nie zagrozić skuteczności utajnienia tożsamości, wniosek taki powinien zostać złożony w
sekretariacie Sądu od chwili wniesienia pierwszego pisma procesowego, a w każdym razie przed
opublikowaniem lub rozpowszechnieniem w Internecie informacji dotyczących danej sprawy.

