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Zagotovitev anonimnosti strankam v sodnih postopkih pred Splošnim sodiščem Evropske
unije
Vsak zastopnik stranke v sporu pred Splošnim sodiščem lahko predlaga zagotovitev
anonimnosti v okviru postopka, da se identiteta stranke, ki jo zastopa, ne razkrije javnosti.
Člen 66 Poslovnika Splošnega sodišča namreč določa, da „Splošno sodišče lahko na
obrazložen predlog stranke, ki ga vloži z ločeno vlogo, ali po uradni dolžnosti izpusti ime
stranke v postopku ali drugih oseb, ki so omenjene v postopku, ali nekatere podatke iz
dokumentov, ki se nanašajo na zadevo in so dostopni javnosti, če obstajajo upravičeni razlogi,
ki upravičujejo ohranitev zaupnosti identitete osebe ali vsebine teh podatkov“.
Točke od 71 do 73 Praktičnih določb za izvajanje Poslovnika Splošnega sodišča natančneje
določajo obseg tega člena glede anonimnosti, pri čemer določajo:
„71. Če stranka meni, da njena identiteta v okviru zadeve pred Splošnim sodiščem ne sme biti
razkrita javnosti, mu mora na podlagi člena 66 Poslovnika predlagati, naj po potrebi
zagotovi popolno ali delno anonimnost obravnavane zadeve.
72.

Predlog za anonimnost je treba vložiti z ločeno vlogo, ki vsebuje ustrezno obrazložitev.

73.

Za ohranitev učinkovitosti anonimnosti je pomembno, da se predlog poda že na začetku
postopka. Ker se podatki o zadevi objavijo na spletu, je polni učinek anonimizacije
ogrožen, če je bila konkretna zadeva navedena na seznamu zadev, vloženih pri Splošnem
sodišču, ki je objavljen na spletnem mestu Sodišča Evropske unije, ali če je bilo obvestilo
v zvezi s konkretno zadevo že objavljeno v Uradnem listu Evropske unije.“

Zaradi razvoja spletnih iskalnikov in dejstva, da lahko vsakdo dostopa do informacij v zvezi s
sodnim postopkom, ki jih je objavilo ali razširilo Splošno sodišče, sodni tajnik tega sodišča
zastopnike strank pred tem sodiščem redno opozarja na člen 35(3) ter člena 79 in 122
Poslovnika Splošnega sodišča, ki se nanašajo na objave dokumentov v zvezi z vloženimi
zadevami in razširjanjem teh dokumentov na spletu, ter na člen 66 Poslovnika, naveden zgoraj.
Vsak zastopnik je torej pozvan, naj preuči, ali v dani zadevi obstajajo razlogi, ki upravičujejo
ohranitev zaupnosti identitete stranke, ki jo zastopa, ter če ti razlogi obstajajo, z ločeno in
obrazloženo vlogo predlaga zagotovitev anonimnosti za to stranko.
Tak predlog je treba v sodno tajništvo Splošnega sodišča vložiti že ob vložitvi prvega
procesnega akta ter vsekakor pred objavo informacij v zvezi z dano zadevo in njihovim
razširjanjem na spletu, da se ne ogrozi polni učinek anonimizacije.

