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POVZETEK
Osrednji del magistrske naloge prestavlja pravica do pozabe, ki jo je Sodišče Evropske
unije ugotovilo v sodbi v zadevi C-131/12, Google proti Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD) in Mario Costeja González, ter spremembe, ki jih na tem
področju prinaša nova Splošna uredba o varstvu podatkov.
Sodišče Evropske unije je v tej prelomni sodbi navedlo, da lahko posameznik zahteva
odstranitev hiperpovezav, ki so rezultat iskalnega termina po posameznikovem imenu
oziroma sorodnih besednih zvezah, če je na podlagi teh mogoče (neposredno ali
posredno) identificirati posameznika. Za to bo šlo predvsem takrat, kadar so podatki o
posamezniku netočni, neprimerni, neustrezni, pretirani ali neažurni. Pri presoji
posameznega zahtevka je potrebno vsakokratno tehtanje med nasprotujočimi si
pravicami in interesi, v okviru katerega pa je treba upoštevati pomembnost pravic
zadevne osebe iz 7. člena (spoštovanje zasebnega in družinskega življenja) in 8. člena
(varstvo osebnih podatkov) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Z obdelavo
podatkov spletni iskalniki močno posegajo v pravice posameznika in omogočajo tretji
osebi, da na podlagi seznama zadetkov sestavi o iskani osebi podroben profil, kar bi bilo
brez internetnega iskanja onemogočeno ali vsaj zelo oteženo.
Odločba je močno odmevala v medijih in požela ogromno kritik. Bistvo zadevne sodbe
pa je prav v tem, da v določenih primerih varstvo podatkov in pravica do zasebnosti kot
temeljni pravici prevladata nad ekonomskimi interesi spletnih iskalnikov in svobodo
izražanja.
Magistrska naloga je vsebinsko razdeljena na pet delov. V uvodnem poglavju je za lažji
oris problema na kratko predstavljena citirana sodba Sodišča Evropske unije, njeni
učinki ter pravna vprašanja, ki jih je navedena odločitev načela. Hkrati so navedene
hipoteze, ki so dane v kritično presojo. Drugo poglavje služi predvsem nadaljnjemu
razumevanju sodbe ter lažjemu utemeljevanju meril, ki utemeljujejo izbris. Ker so vse
države članice Evropske unije tudi podpisnice Evropske konvencije o varstvu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, poglavje obravnava tudi razmerje med
Listino Evropske unije o temeljnih pravicah in Evropsko konvencijo o človekovih
pravicah, zaradi česar avtor delno načne tudi vprašanje same skladnosti pravice do
pozabe s konvencijskih pravom. Obravnavane so tri temeljne človekove pravice
(pravica do zasebnosti, pravica do varstva osebnih podatkov in pravica do svobode
izražanja), katerih tehtanje oziroma uravnoteženje je pomembno v odnosu do pravice do
pozabe oziroma se zahteva pri vsakokratni presoji izbrisnega zahtevka. Ker je poudarek
magistrske naloge na obravnavanju pravice do pozabe, o čemer se ustrezno razglablja v
tretjem poglavju, so omenjene pravice obravnavane omejeno, le kolikor je to potrebno
za boljše razumevanje te magistrske naloge.

I

Osrednje poglavje magistrske naloge se neposredno osredotoča na pravico do pozabe,
njen zgodovinski razvoj ter analizo sodbe, predstavljeni so tudi kriteriji za tolmačenje
posameznikovih zahtevkov. Ker se bo 25. 5. 2018 začela uporabljati Splošna uredba o
varstvu podatkov, ki je prenovila oziroma posodobila določbe Direktive 95/46/ES iz
leta 1995, je četrto poglavje osredotočeno na slednje ter na ureditev pravice do pozabe v
zadevni uredbi. Predvsem avtor pri tem ugotavlja, da je na podlagi same Splošne uredbe
o varstvu podatkov mogoča širša uporaba pravice do pozabe. Izražena je tudi kritična
presoja statutarne pravne ureditve pravice, poglavje pa konstituira tudi rešitve v zvezi z
nekaterimi pomanjkljivostmi dotične pravice v novi Splošni uredbi o varstvu podatkov.
V zadnjem poglavju avtor preverja postavljene hipoteze ter podaja sklepne misli.
Ključne besede: pravica do pozabe, Direktiva o varstvu osebnih podatkov, Splošna
uredba o varstvu podatkov, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin, Listina Evropske unije o temeljnih pravicah.
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SUMMARY
The main part of the master's thesis is The Right to be forgotten that was found by the
Court of Justice of the European Union in the Case C-131/12, Google v Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González, as well as the
changes that are brought in this area by the new General Data Protection Regulation.
The Court of Justice in this ground-breaking judgment stated, that an individual may
request a removal of the hyperlinks that are results of a search term by the subject’s
name or other related phrases, if it is possible to (directly or indirectly) identify a
person. This will mainly be the case, when the information about a person is inaccurate,
inadequate, irrelevant or excessive in relation to the purposes of processing. When
assessing an individual’s claim, it is necessary to balance the opposing rights and
interests concerned, in the context of which into account must be taken the subject’s
rights arising from Articles 7 (protection of personal data) and 8 (protection of personal
data)of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. By processing data,
search engines significantly affect the fundamental rights of an individual and allow a
third party to obtain more or less detailed profile of him, which would be possible or at
least very difficult without the search engine.
The Court’s decision resounded greatly in the media and got a lot of criticism. But the
essence of the judgment in question is precisely that in certain cases, data protection and
the Right to privacy as two fundamental rights prevail over the economic interests of the
search engines and the Freedom of expression.
The master's thesis is divided into five parts. In the introductory section, for the purpose
to outline the problem more understandably, there is a brief summary of the judgment of
the Court of Justice of the European Union, its effects and the legal issues raised by the
decision. At the same time, hypotheses are given in which they are placed into a critical
assessment. The second chapter serves primarily to further understanding of the
judgment and to facilitate the justification of the criteria that justify the erasure. Since
all of the Member States of the European Union are also signatories to the European
Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, the chapter also deals with
the legal relationship between the Charter of Fundamental Rights of the European
Union and the European Convention on Human Rights, which forces the author to
partly raise the question of the coherence of The Right to be forgotten with the
Convention Law. All three fundamental human rights, The Right to Privacy, The
Protection of personal data and The Right to Freedom of expression, are taken into
consideration, rights on which balancing is fundamental in relation and required to
assess the subjects removal requests. Since the Emphasis of the master's thesis is to
assess The Right to be forgotten, which is discussed in chapter three, all three
fundamental rights are assessed limited only to the extent which is necessary to better
understand this master's thesis. The main chapter of the master's thesis focuses directly
on The Right to be forgotten, its historical development, the analysis of the judgment
III

and the criteria that are crucial for the interpretation the of individual's claim. Because
on 25th of May 2018 the General Data Protection Regulation shall apply, which has
greatly renewed the Data Protection Directive provisions, the fourth section focuses on
just that and the regulation of The Right to be forgotten in the relevant Regulation. In
particular, the author notices, that it is possible to wider interpretation and use of The
right to be forgotten. A critical assessment of the statutory provisions of the General
Data Protection Regulation is expressed and the chapter also constitutes solutions to
some of the deficiencies of the right in question in the new Regulation. In the last
chapter, the author examines the hypotheses and provides the concluding thoughts.
Keywords: The Right to be forgotten, Data Protection Directive, General Data
Protection Regulation, European Convention on Human Rights and Fundamental
Freedoms, Charter of Fundamental Rights of the European Union.
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1. UVOD
V globaliziranem svetu interneta je težko nadzorovati objavljanje informacije, zato se
nam zdi varstvo posameznikove zasebnosti izven dosega rok. Iz tega razloga se v
magistrskem delu posvečam pravici do pozabe, ki je (dejansko)1 posledica sodbe
Sodišča Evropske unije (v nadaljevanju: Sodišče EU) v zadevi C-131/12, Google proti
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) in Mario Costeja González,2 ter
njene nadaljnje kodifikacije v Uredbi (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem
pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna
uredba o varstvu podatkov).3
Sodba C-131/12 se je nanašala na razlago Direktive Evropskega parlamenta in Sveta
95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih
podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: Direktiva 95/46/ES).4
Direktiva 95/46/ES je osrednji zakonodajni instrument za varstvo osebnih podatkov v
Evropski uniji (v nadaljevanju: EU) in je takrat predstavljala mejnik v zgodovini varstva
osebnih podatkov.5 Vendar pa je bila Direktiva 95/46/ES sprejeta leta 1995 oziroma le
nekaj let po iznajdbi http protokola oziroma ko je bil svetovni splet še v povojih. Takrat
je internet predstavljal komaj 1 % vseh telekomunikacijskih informacij, medtem ko je
danes ta delež narasel na 97 % in osebni podatki predstavljajo eno izmed najbolj
dragocenih sredstev za ustvarjanje prihodkov.6 Direktiva 95/46/ES zato ni mogla
predvideti situacij, ki jih je v povezavi z varstvom podatkov ustvaril dandanašnji
svetovni splet.
Mario Costeja Gonzales je bil španski državljan, ki je leta 2010 pri Agencia Espanola de
Protteccion (španska agencija za varstvo podatkov, v nadaljevanju: AEPD) vložil
pritožbo proti družbi Vanguardia Ediciones SL (izdajateljica dnevnika v Španiji, v
nadaljevanju: La Vangardia) in družbama Google Spain in Google Inc., s katero je
zahteval, naj se družbi La Vangardia naloži, da s svoje spletne strani izbriše ali spremeni
oglaševano nepremičninsko dražbo v zvezi s postopkom izvršbe, ker Mario Costeja
Gonzalez ni plačal socialnih prispevkov. Med drugim je pritožnik še zahteval, da naj se
1

»Dejansko« zato, ker kot takšna namreč v sodbi ni poimenovana.
Sodba Sodišča EU v zadevi C-131/12, Google Spain SL in Google Inc. proti Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD) in Mariu Costeji Gonzálezu z dne 13. 5. 2014, Uradni list EU, C 212, 7. 7.
2014, stran 4, ECLI:EU:C:2014:317.
3
Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov
pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
(Uradni list EU, L 119, 4. 5. 2016, stran 1).
4
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Uradni list EU L 281, 23. 11. 1995,
stran 31).
5
Osrednji dokument zato, ker se Splošna uredba o varstvu podatkov začne uporabljati (šele) 25. 5. 2018.
6
Povzeto po: Spahiu Irma, Between the right to know and the right to forget: looking beyond the Google
case, dostopno na: http://ejlt.org/article/view/377/576 [30. 4. 2017].
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družbi Google Spain ali Google Inc. naloži, da izbriše ali prekrije njegove osebne
podatke tako, da ti ne bodo več prikazani, saj je bil postopek proti pritožniku končan že
pred več leti, zato je njegovo omenjanje v spletni povezavi od takrat dalje
brezpredmetno.
Sodišče EU je v tej prelomni sodbi pojasnilo, da so spletni iskalniki upravljavci osebnih
podatkov ter posledično zavezani ravnati v skladu z določili Direktive 95/46/ES. Prav
tako je navedlo, da pravica do spoštovanja zasebnosti pri obdelavi osebnih podatkov
terja, da lahko posameznik od spletnega iskalnika zahteva odstranitev povezave na
spletne strani iz seznama zadetkov po iskanju njegovega imena, če podatki niso več
potrebni za namene, zaradi katerih so bili prvotno zbrani ali obdelani, zlasti pa tedaj, ko
so neprimerni, neustrezni ali pretirani glede na namene in pretečen čas.7 Pri tem je treba
tehtati med pravico posameznika, gospodarskimi interesi upravljavca iskalnika in
interesi internetnih uporabnikov. Slednje lahko prevlada le v izjemnih okoliščinah, kot
je na primer vloga osebe v javnem življenju. Ob tem je Sodišče EU še dodalo, da
omenjena pravica ni pogojena s povzročitvijo škode posamezniku oziroma
zainteresirani osebi in tudi ne s samo zakonitostjo objave podatkov.8
1.1. Učinki sodbe
Sodba je pozitivno, a tudi negativno odjeknila v laični in strokovni javnosti, vendar pa
odločitev Sodišča EU ni bila posebno presenečenje, saj se je tudi Evropsko sodišče o
človekovih pravicah (v nadaljevanju: ESČP) v svoji sodni praksi vedno bolj nagibalo k
varstvu spletne zasebnosti.9 Predvsem je bila sodba kritizirana, češ da bo s takšno
odločitvijo Sodišča EU močno načeta pravica do svobode izražanja, vendar pa Sodišče
EU zadevne pravice ni dvignilo nad svobodo izražanja, ampak je celo izrecno poudarilo,
da navedena pravica ni absolutna in se je do vsakega izbrisa potrebno opredeliti
posamično.10
Družba Google Inc. je samo prvi dan po vzpostavitve sheme, preko katere izvršuje
pravico do pozabe, prejela 12.000 zahtevkov za izbris oziroma pozabo.11 Že leto dni po
razsodbi Sodišča EU je francoski informacijski pooblaščenec Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (v nadaljevanju: CNIL) odločil, da mora družba Google
7

Povzeto
po:
Acceto
Matej,
Prava
mera
pozabe,
dostopno
na:
http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=121552 [31. 1. 2017].
8
Povzeto po: Čuk Andreja, Analiza sodbe Sodišča Evropske unije v zadevi Google Spain SL in Google
Inc. proti Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) in Mario Costeja González, Revija Dignitas:
revija za človekove pravice, številka 63/64, stran 158.
9
Povzeto po: Acceto.
10
Enako tudi: Evropska komisija, Factsheet on the »Right to be Forgotten« ruling (C-131/12), dostopno
na: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/factsheets/factsheet_data_protection_en.pdf [30. 4.
2017].
11
Glej Powell Rose, Google receives 12,000 requests to be 'forgotten' on first day, dostopen na:
http://www.smh.com.au/technology/technology-news/google-receives-12000-requests-to-be-forgottenon-first-day-20140531-zru3g.html [30. 4. 2017].
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Inc. to pravico razširiti na vse svoje domene, ki so dostopne v Franciji (in posledično na
ozemlju EU).12 Takšna odločitev je dobrodošla, saj bi pravica do pozabe izgubila svoj
namen, če bi bilo mogoče informacijo – ki je rezultat iskanja po posameznikovem
imenu – preprosto najti le z iskanjem na tretji domeni.
Zadevna pravica se skladno s sodbo Sodišča EU poskuša implementirati tudi drugod po
svetu. Japonsko vrhovno sodišče je že obravnavalo primer posameznika, ki se je
skliceval na pravico do pozabe, vendar je njegovo zahtevo zavrnilo iz razloga, ker je šlo
za posameznika, obsojenega zaradi otroške prostitucije.13 Podobne težnje je opaziti tudi
v Indiji14 in Južni Koreji.15 Pravica do pozabe se nazadnje pojavlja (že) pred
slovenskimi sodišči. V času pisanja magistrske naloge sem zaznal dve višje inštančni
sodbi, ki vsebujeta pravico do pozabe, vendar se zgolj ena neposredno nanaša nanjo,
kjer pa višje sodišče pritožniku ni ugodilo.16 Je pa na primer Ustavno sodišče Republike
Slovenije v eni izmed svojih odločb,17 ki se je sicer nanašala na ustavnost javne objave
podatkov neplačnikov davkov, izrecno poudarilo, da bo posameznik pri ponudniku
spletnega iskalnika lahko dosegel, da med rezultati iskanja ne bo več hiperpovezave do
spletne strani, ki vsebuje (neažurni) podatek o (ne)plačilu davka.
1.2. Pravna vprašanja, ki jih je načela pravica do pozabe
Odločitev Sodišča EU, kot je delno že opisana v uvodnem poglavju, je načela vprašanja
v zvezi z informacijsko zasebnostjo posameznika v povezavi s svobodo izražanja in
pravice javnosti do prejemanja informacij. Sodišče EU je v obrazložitvi navedlo, da
zasebnost posameznika v določenih primerih prevlada interesom javnosti v zvezi z
dostopom do informacij, vključno s svobodo izražanja in obveščanja. V svoji
obrazložitvi se Sodišče EU večkrat sklicuje na 7. člen (spoštovanje zasebnega in
družinskega življenja) in 8. člen (varstvo osebnih podatkov) Listine Evropske unije o
temeljnih pravicah (v nadaljevanju: Listina EU),18 ni pa se sklicevalo na 11. člen Listine
EU, ki ureja svobodo izražanja. Čeprav je Sodišče EU poudarilo, da je odstranitev
hiperpovezave rezultat uravnoteženja zadevnih interesov, magistrska naloga nujno
12

Povzeto po: CNIL, Right to delisting: Google informal appeal rejected, dostopno na:
https://www.cnil.fr/fr/node/15814 [30. 4. 2017]
13
Glej: McCurry Justin, Japanese court rules against paedophile in 'right to be forgotten' online case,
dostopno
na:
https://www.theguardian.com/world/2017/feb/02/right-to-be-forgotten-online-sufferssetback-after-japan-court-ruling [30. 4. 2017].
14
Glej: Bhattacharya Deya, Right to be forgotten: How a prudent Karnataka HC judgment could pave the
way for privacy laws in India, dostopno na: http://www.firstpost.com/india/right-to-be-forgotten-how-aprudent-karnataka-hc-judgment-could-pave-the-way-for-privacy-laws-in-india-3270938.html [30. 4.
2017].
15
Glej: Lim James, South Korea Releases Right to Be Forgotten Guidance, dostopno na:
https://www.bna.com/south-korea-releases-n57982070847/ [30. 4. 2017].
16
Glej: Višje sodišče v Ljubljani, sodba I Cp 314/2016 z dne 22. 6. 2016 in sodba II Cp 798/2016 z dne
23. 3. 2016.
17
Ustavno sodišče Republike Slovenije, odločba U-I-122/13-13 z dne 10. 3. 2016,
ECLI:SI:USRS:2016:U.I.122.13, točka 23.
18
Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (Uradni list EU, C 202, 7. 6. 2016, stran 389).
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obravnava vse tri navedene pravice. Ker so vse države članice EU tudi podpisnice
Evropske konvencije o človekovih pravicah in temeljnih svoboščin (v nadaljevanju:
EKČP),19 pa je treba prehodno ugotoviti še razmerje med obema dokumentoma in ali je
pravica do pozabe sploh skladna s konvencijskim pravom.
Splošno prepričanje je, da se sodba lahko naša le na spletne iskalnike, ne pa tudi na
morebitne druge spletne strani, ki vključujejo ogromne komercialne baze podatkov.
Delovna skupina za varstvo podatkov iz člena 29, ki je javnosti posredovala smernice za
izvajanje zadevne sodbe, navaja, da se sodba res neposredno nanaša na spletne
iskalnike, kar pa ne pomeni, da je ni mogoče uporabiti tudi v primeru drugih
upravljavcev oziroma pravica se lahko izvaja, kadarkoli so izpolnjeni pogoji iz sodbe.
Zaradi konkretnosti dejanskega stanja in (predhodnih) vprašanj se Sodišče EU skladno z
267. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljevanju: PDEU)20 ni moglo
opredeliti, ali se lahko posamezen izbris nanaša tudi na osebne podatke na izvorni
spletni strani. Belgijsko in italijansko sodišče sta na primer že omogočili izbris osebnih
podatkov tudi na izvornih spletnih straneh oziroma proti njihovim izdajateljem.
Predvsem je ostalo nejasno tudi, ali lahko posameznik zahteva odstranitev
hiperpovezav, ki ga identificirajo kako drugače kot pa z iskanjem po njegovem imenu in
priimku, hkrati pa tudi pomanjkanje ustreznega pravnega sredstva tretjih oseb oziroma
imetnikov izvornih spletnih mest v primeru, ko upravljavec omogoči izbris v nasprotju s
sodbo oziroma Direktivo 95/46/ES. Merila, po katerih so podatki o posamezniku
netočni, neprimerni, neustrezni, pretirani ali neažurni. (razen če obstaja prevladujoč
interes javnosti) dajejo sklepati, da so pogoji za uveljavitev pravice do pozabe izredno
široki, zaradi česar se je treba za podrobnejšo konkretizacijo kriterijev zgledovati po
nacionalni zakonodaji, hkrati pa tudi po EKČP in sodni praksi ESČP. Iz podobnega
razloga je tudi francosko upravno sodišče Sodišču EU znova postavilo vprašanje za
predhodno odločanje, ki se nanaša na razlago Direktive 95/46/ES v zvezi s sodbo C131/12, pri čemer Sodišče EU sprašuje, do kod sežeta odgovornost in pristojnost
spletnega iskalnika ter kakšna merila veljajo v primeru, ko se izbrisni zahtevek nanaša
na kazniva dejanja in kazenske obsodbe posameznika.21
Čeprav bo pravica do pozabe sedaj izrecno urejena, pa kritiki tudi Splošni uredbi o
varstvu podatkov (predvsem) očitajo, da je njeno izvrševanje še vedno v rokah spletnih
iskalnikov in ne ustreznih državnih organov ali sodišč,22 ki bi bili primernejši za presojo
19

Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
spremenjene s protokoli št. 3, 5 in 8 ter dopolnjene s protokolom št. 2, ter njenih protokolov št.
1, 4, 6, 7, 9, 10 in 11 (Uradni list RS, št. 33/1994).
20
Pogodba o delovanju Evropske unije (Uradni list EU C 326, 26. 10. 2012, stran 47).
21
Povzeto po: Umhoefer Carol A.F., Chancé Caroline, France’s Highest Administrative Court Requests a
Preliminary Ruling from the ECJ on the Right To Be Forgotten, dostopno na:
http://blogs.dlapiper.com/privacymatters/france-frances-highest-administrative-court-requests-apreliminary-ruling-from-the-ecj-on-the-right-to-be-forgotten/ [30. 4. 2017].
22
Glej: Eolann Davis, The Right to be Forgotten: Implications for Irish Law, dostopno na:
http://trinitycollegelawreview.org/the-right-to-be-forgotten-implications-for-irish-law/ [30. 4. 2017].
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kolizije med interesi posameznika, gospodarskimi interesi upravljavca iskalnika in
interesi internetnih uporabnikov, čemur se pridružujem tudi avtor magistrske naloge.
1.3. Hipoteze
Upoštevajoč zapisano, so v kritično presojo dane naslednje hipoteze:
1. Pravica do pozabe ne konstituira prave pravice do izbrisa.
Pravica do pozabe je posledično omejeno orodje, s katerim so informacije na spletu
težje dostopne in jo nova Splošna uredba do varstva osebnih podatkov ne razširja.
Socialnim omrežjem, kot sta Facebook in Twitter, v skladu s to pravico oziroma uredbo
ni treba brisati rezultatov iskanja, saj se ne štejejo za upravljavce podatkov. Kljub temu
to ne pomeni, da se omenjena pravica ne more nanašati tudi na druge subjekte le na
ponudnike iskanja.
2. Pravica do pozabe je primerno sredstvo za varovanje zasebnosti.
Pravica do pozabe, kot jo je ugotovilo Sodišče EU v zadevi C-131/12 in je bila kasneje
prenesena v Splošno uredbo o varstvu podatkov, je dobrodošlo sredstvo pri varovanju
posameznikove zasebnosti, vendar pa upravljavci internega iskanja niso primerni
presojati kolizije pravice do svobode izražanja in prejemanja informacij ter pravice do
zasebnosti in varstva osebnih podatkov.
3. Nova Splošna uredba o varstvu podatkov ne podaja ustreznega pravnega
okvirja pri varovanju pravice do svobode izražanja.
Sodba Sodišča EU v zadevi C-131/12 in posledično Splošna uredba o varstvu podatkov
določata, kdaj lahko posameznik od upravljavca podatkov zahteva izbris njegovih
osebnih podatkov s seznama iskanja. Prav tako pa Splošna uredba o varstvu podatkov
predvideva globe za kršitve njenih določil v znesku do 20.000.000 EUR oziroma do 4
% prometa na svetovni ravni, ne konstituira pa nobenih pravnih rešitev in posledic, če
zavezanci naredijo kritično vsebino nedostopno v nasprotju s pravili o izbrisu, ter
posledično le spodbuja upravljavce, da v dvomu izbrišejo vsebino s spleta in tako
dodatno okrnijo svobodo izražanja.
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2. EVROPSKA KONVENCIJA O VARSTVU ČLOVEKOVIH PRAVIC IN
TEMELJNIH SVOBOŠČIN IN LISTINA EVROPSKE UNIJE O
TEMELJNIH PRAVICAH
2.1. Razmerje in ravnotežje med dokumentoma
Pot do priznanja človekovih pravic v pravu EU je bila postopna in se je izgrajevala v
sodni praksi Sodišča EU.23 Ustanovitvene pogodbe Evropskih skupnosti niso vsebovale
nikakršne listine, ki bi njene institucije zavezovale k spoštovanju človekovih pravic.24
To je bilo tudi smiselno, saj je EU zaradi svoje izvirne ekonomske narave razvoj sprva
gradila (le) na ekonomskih svoboščinah, ki so omogočale delovanje notranjega trga25.26
Posledično je na začetku Sodišče EU zavračalo vsakršno povezavo z varstvom
človekovih pravic in šele v zadevi Erich Stauder proti City of Ulm – Sozialamt27 je
Sodišče EU ugotovilo, da človekove pravice tvorijo del splošnih načel prava Unije.28
Sodna praksa Sodišča EU je tako več kot trideset let priznavala temeljne pravice za eno
splošnih načel prava EU, vendar pa se je zaradi odsotnosti pisnega vira, Sodišče EU v
svoji praksi sklicevalo zlasti na različne vire, kot so ustavne tradicije držav članic,29 vir
navdiha pri njegovem odločanju pa je bila tudi EKČP in sodna praksa ESČP.30 Vendar
je potrebno poudariti, da si je kljub upoštevanju standarda varovanja človekovih pravic,
kot je vsebovano v EKČP, Sodišče EU pridrževalo izključno vlogo razsodnika in
standard razlage prilagodilo posameznemu primeru, saj je Sodišče EU edino
(strokovno) primerno za tehtanje vrednot konkretne vsebine za celotno ozemlje EU.31
Šele leta 2000 je bila razglašena Listina Evropske unije o temeljnih človekovih
pravicah), ki ji je Lizbonska pogodba32 priznala pravno veljavo, saj Pogodba o Evropski
uniji (v nadaljevanju: PEU) v prvem odstavku 6. člena določa, da Unija priznava
pravice, svoboščine in načela iz Listine (EU), ki ima enako pravno veljavnost kot

23

Povzeto po: Accetto Matej, Cerar Miro, Grilc Peter [in drugi], Dokumenti človekovih pravic z
uvodnimi pojasnili, Društvo Amnesty International Slovenije in Mirovni Inštitut, Ljubljana 2002, stran
59.
24
Prav tam, stran 84.
25
Takrat sicer skupnega trga, saj se je pojem notranji trg začel uporabljati kasneje. Podrobneje o
notranjem trgu glej Trstenjak Verica, Brkan Maja, Pravo EU: ustavno, procesno in gospodarsko pravo
EU, GV Založba, Ljubljana 2012, stran 365.
26
Povzeto po: Lampe Rok, Pravo človekovih pravic, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2010,
stran 124.
27
Glej: zadeva 29/68 Erich Stauder proti City of Ulm – Sozialamt z dne 12. 11. 1969,
ECLI:EU:C:1969:57.
28
Povzeto po: Accetto, Cerar, Grilc [in drugi], stran 71.
29
Brozina David, Cerar Miro, Hauptman Manica [in drugi], Pogodba o Ustavi za Evropo s komentarjem,
GV Založba, Ljubljana 2005, stran 55.
30
Povzeto po: Accetto, Cerar, Grilc [in drugi], stran 84.
31
Prav tam, stran 84.
32
Angleško: Treaty of Lisbon, Uradni list EU C 326, 26. 10. 2012, stran 1 do 390.
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Pogodbi.33 Listina EU je zavezujoča za vse institucije in organe Unije ter države
članice, kadar izvajajo pravo EU. Vsebuje enake pravice kot EKČP, dodane pa so tudi
druge pravice, in sicer pravice, ki jih vsebuje Evropska socialna listina, pravice, katerih
varstvo je razvilo Sodišče EU v svoji sodni praksi, in pravice, ki so specifične za EU.34
Listina EU ima 54 členov, ki so večinoma povzeti iz EKČP, in povzema pravice,
opredeljene v pogodbah EU, sodni praksi Sodišča EU, mednarodnih konvencijah,
skupnih ustavnih tradicijah držav članic in stališčih Evropskega parlamenta.35 Temeljni
namen Listine EU pa je, da bi se lahko posamezniki nanjo sklicevali pred Sodiščem EU.
Listino EU je – kljub njeni tesni povezanosti – treba razlikovati od EKČP, ki je bila
sprejeta v okviru Sveta Evrope leta 1950 in so jo podpisale tudi vse države članice EU.
EKČP v 1. členu določa, da je temeljna obveznost držav članic zagotoviti spoštovanje
človekovih pravic za vsakogar.36 Od podpisa EKČP je bila slednja razširjena še s
šestimi protokoli, ki se nanašajo na varovanje zasebne lastnine, pravice do
izobraževanja, politične pravice, migracije, prepovedi smrtne kazni oziroma pravice do
življenja ipd. Potrebno je poudariti, da vseh šest dodatnih protokolov ni del
konvencijskega sistema in potrebujejo dodatno ratifikacijo s strani držav, ki so že
ratificirale samo EKČP.37 Temeljno načelo delovanja EKČP je v tem, da je država
zavezana spoštovati pravice, določene v njenem katalogu, in se vzdrževati ravnanj, ki
posegajo v izvrševanje teh pravic s strani posameznikov. Če pride do kršitve, se lahko
posameznik obrne na ESČP, ki lahko državo spozna za odgovorno kršitev pravic,
zajamčenih v konvenciji.
Bistvena razlika med načinom delovanja Sveta Evrope in EU je v tem, da si Svet
Evrope prizadeva določiti minimalno raven zagotavljanja človekovih pravic, načel
pravne države in demokracije, EU pa poskuša doseči enotno pravno ureditev v vseh
državah članicah na notranjem trgu. EKČP zagotavlja minimalno raven varstva pravic
in ESČP posreduje samo takrat, ko so kršeni minimalni standardi. Državam članicam in
njihovih sodiščem pa je prepuščeno, da same določijo raven varstva in način
uresničevanja človekovih pravic oziroma morebitno višjo raven varstva pravic v skladu
s posebnostmi in vsakokratnimi potrebami.38 Besedilo EKČP ne pokriva vseh možnih
situacij in načinov kršitev. Tehnološki in družbeni napredek namreč vodita v
spremenjene družbene odnose, zato so odločitve ESČP odvisne od časa, v katerem so
bile sprejete in se starejše odločitve nemalokrat razlikujejo od problemsko enakih

33

Pogodba o Evropski uniji (Uradni list EU C 326, 26. 10. 2012, stran 13) in Pogodba o delovanju
Evropske unije (Uradni list EU C 326, 26. 10. 2012, stran 47).
34
Povzeto po: Trstenjak, stran 200.
35
Povzeto po: Lampe v Pravo človekovih pravic, stran 127.
36
Glej: 1. člen EKČP.
37
Povzeto po: Schabas William A., The European Convention on Human Rights: A Commentary, Prva
izdaja, Oxford 2015, stran 15.
38
Povzeto po: Grad Franc, Kaučič Igor, Nerad Sebastian, Ribičič Ciril, Zagorc Saša, Ustavno pravo
Evropske unije, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana 2007, stran 361.
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novejših rešitev.39 Iz tega razloga je že samo ESČP poudarilo, da je treba določbe
EKČP vedno razlagati s stališča trenutnega družbenega in političnega razvoja.40
Razlaga Listine EU je izredno kompleksna in je postala še toliko težja potem, ko je
Listina EU postala del primarnega prava EU.41 6. člen PEU določa, da so temeljne
pravice, kakor jih zagotavlja EKČP in kakor izhajajo iz ustavnega izročila, skupnega
državam članicam, kot splošna načela del prava Unije. To pomeni, da je katalog pravic,
ki jih zagotavlja EKČP, in interpretacija posameznih določil prek sodne prakse ESČP
sestavni del prava Unije. Listina EU predstavlja človekove pravice kot nedeljive, med
drugim tudi ne loči med človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami, kakršno
razlikovanje pozna EKČP (in tudi naša Ustava)42, vendar so njene določbe omejene na
druge načine.43 Nanje (temeljne pravice) se sme pred sodišči sklicevati samo pri razlagi
aktov Unije in pri odločanju o njihovi zakonitosti,44 kar pomeni, da nobena pravica v
Listini EU ni absolutna, kot so to nekatere pravice v EKČP (pravica do življenja,
prepoved mučenja, prepoved suženjstva in prisilnega dela ipd.), pa čeprav te določbe v
obeh dokumentih sledijo enakemu namenu.45
V kolikor Listina EU vsebuje pravice, ki so analogne pravicam iz EKČP, sta obseg in
vsebina teh pravic enaka tistim v EKČP.46 S tem je vzpostavljena določena povezava in
konsistentnost med Listino EU in EKČP ter vezanost sodišča EU na določila in sodno
prakso slednje. Določba tretjega odstavka 52. člena Listine EU je torej minimalni
standard, ki ga EU mora spoštovati, lahko pa sama zagotavlja višje varstvo.47
Lahko bi torej navedli, da je Listina EU novejši in prilagojen povzetek členov EKČP, ki
bolje odraža obstoječo zakonodajo Unije in nacionalne predpise, saj Listina EU vsebuje
poleg civilnih in političnih pravic tudi gospodarske, socialne, kulturne in druge pravice,
s čimer je varstvo človekovih pravic po Listini EU širše, saj njeno besedilo pokriva tudi
39

Povzeto po: Kuhelj Alenka, Varstvo pravice do zasebnosti, veroizpovedi in svobodnega izražanja v
pravu Sveta Evrope, Fakulteta za upravo, Ljubljana 2004, stran 5.
40
Gre za t. i. dinamično razlago, ki pomeni, da moramo upoštevati vsakokratne družbene dejavnike.
Podrobneje glej: Kuhelj, stran 3 – 5.
41
Podobno tudi: Şaramet Oana; Toma-Bianov Anamaria; Șaramet Radu, Juridical Protection of
Fundamental
Rights
after
Lisbon,
dostopno
na:
http://www.wseas.us/elibrary/conferences/2011/Brasov1/LAW/LAW-16.pdf [30. 4. 2017].
42
Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a,
47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 –
UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a).
43
Enako: Douglas-Scott Sionaidh, The European Union and Human Rights after the Treaty of Lisbon,
dostopno na: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r27635.pdf [8. 3. 2017], stran 652.
44
Glej: peti odstavek 52. člena Listine EU. Gre za t. i. splošno omejitev.
45
Glej tudi: Douglas-Scott, stran 652.
46
Tretji odstavek 52. člena Listine EU določa: »Kolikor ta listina vsebuje pravice, ki ustrezajo pravicam,
zagotovljenim z Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, sta vsebina in
obseg teh pravic enaka kot vsebina in obseg pravic, ki ju določa navedena konvencija. Ta določba ne
preprečuje širšega varstva po pravu Unije«.
47
Enako: Douglas-Scott, stran 656.
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nekatere situacije, ki jih avtorji ob sprejemu EKČP nikakor niso mogli predvideti.
Sodišče EU je kot edino primerno telo razlago vsebine konkretne pravice oziroma
standard razlage prilagodilo posameznemu primeru, pri čemer pa takšno varstvo pravic
ne more biti manjše, kot je tisto v EKČP.
2.2. Pravica do zasebnosti
Pravica do zasebnosti je elementarna človekova pravica javnopravnega značaja in
osebnostnega ter civilnopravnega značaja, ki varuje posameznika pred državno oblastjo,
javnostjo in drugimi posamezniki. Ima absolutni značaj, kar pomeni, da deluje proti
vsem,48 tako proti državnim organom49 kot tudi nasproti drugim posameznikom in
družbenim skupinam.50 Vendar pa zadevna pravica ni neomejena, ampak njen absolutni
značaj pomeni le to, da deluje zoper vsakogar in ne brez omejitev, saj je ta pravica v
pogosti koliziji s pravico do svobode izražanja in interesom družbe do pridobivanja
informacij, zaradi česar se pogosto postavi vprašanje, kjer postaviti mejo, da bosta
varovana tako posameznikov interes in njegova pravica na eni strani kot interes družbe
(in pravica do svobode izražanja) na drugi strani.51
Pravice, ki jih zagotavlja 7. člen Listine EU,52 ustrezajo oziroma so enake tistim, ki jih
zagotavlja 8. člen EKČP53.54 Obseg varstva je po obeh določbah izredno širok,
obravnava vseh vidikov pa bi presegla namene te magistrske naloge, zato bo v
nadaljevanju obravnavan le vidik varstva zasebnosti po obeh določbah in delno varstvo
družinskega življenja.55
Zasebno življenje56 je tako pravno zaščiteno področje posameznikovega življenja, v
katerem lahko slednji svobodno zasleduje razvoj in izpolnjevanje svoje osebnosti.
Spekter zasebnosti je ESČP večkrat orisalo in tako zajema posameznikovo odločitveno
48

T. i. »erga omnes«.
Vertikalno razmerje.
50
Horizontalno razmerje.
51
Povzeto po: Lampe Rok v Sistem pravice do zasebnosti, Bonex, Ljubljana 2004, stran 42.
52
»Vsakdo ima pravico do spoštovanja svojega zasebnega in družinskega življenja, stanovanja ter
komunikacij«.
53
»Vsakdo ima pravico do spoštovanja svojega zasebnega in družinskega življenja, svojega doma in
dopisovanja. Javna oblast se ne sme vmešavati v izvrševanje te pravice, razen če je to določeno z
zakonom in nujno v demokratični družbi zaradi državne varnosti, javne varnosti ali ekonomske blaginje
države, zato da se prepreči nered ali zločin, da se zavaruje zdravje ali morala ali da se zavarujejo pravice
in svoboščine drugih ljudi.«
54
Tako tudi: Peers Steve, Hervey Tamara, Kenner Jeff [in drugi], The EU Charter of Fundamental Rights:
A Commentary, Hart Publishing, Oxford 2014, stran 194.
55
Pri tem avtor opozarja, da termin »pravica do zasebnosti« kot splošni pojem zajema več aspektov
zasebnost (zasebno življenje, družinsko življenje, dopisovanje ipd.). Podrobneje glej Lampe, Sistem
pravice do zasebnosti, stran 380.
56
Podrobneje o definiciji zasebnosti glej: Aernecke Eva, Barendt Eric, Bygrave Lee A. [in drugi],
Emerging Challenges in Privacy Law: Comparative Perspectives, Cambridge University Press,
Cambridge 2014, stran 76.
49
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zasebnost glede lastnega telesa, kombinirano zasebno in družinsko življenje, razmerja s
soljudmi in zasebnost osebnih podatkov ter je torej mnogo širši pojem kot samo
posameznikova intimna sfera.57
7. člen Listine EU in 8. člen EKČP zahtevata od države (članice) pozitivno obveznost,58
na podlagi katere mora ta spoštovati pravico do zasebnosti tudi tako, da s svojimi
abstraktnimi akti omeji svoje pristojnosti glede vmešavanja v posameznikovo
izvrševanje te pravice, kot tudi, da zagotovi njeno nemoteno izvrševanje in pravno
varstvo proti drugim posameznikom.59
Tako je glede na vsebino obeh določb kot upoštevanje dopustnih omejitev mogoče
sklepati, da je obseg varstva po dokumentih primerljiv. Ob upoštevanju tehnološkega
razvoja je le pojem dopisovanja nadomeščen s pojmom komunikacij.60
Vendar pa je treba poudariti, da je ESČP pri interpretaciji 8. člena EKČP včasih
previdno in nekoliko togo.61 V zadevi Times Newspapers Ltd proti Združenemu
kraljestvu62 je ESČP poudarilo pomembno vlogo interneta, ki jo ima ta za pridobivanje
informacij, z vidika svobode izražanja oziroma 10. člena EKČP. V navedenem primeru
je ESČP navedlo, da spletne strani – ker so dostopne ter omogočajo hranjenje in
razširjanje velikih količin podatkov – veliko pripomorejo k izboljšanju seznanjanja
javnosti z aktualnimi dogodki ter na splošno lažji komunikaciji in obveščanju. Hkrati je
poudarilo, da internetni arhivi precej pripomorejo tudi k ohranjanju novic in informacij
ter dostopu do njih. Taki arhivi so pomemben vir izobraževanja in zgodovinskih
raziskav, zlasti ker so zlahka dostopni javnosti in so običajno brezplačni. Predvsem pa
je ESČP v navedeni sodbi ugotovilo, da mora biti zaščita pravice do zasebnosti oziroma
zaščita posameznikovega ugleda v ravnotežju s svobodo izražanja, ki jo uživajo mediji.
Posamezniki morajo v primeru obrekovanja postopati hitro in znotraj zakonskih rokov
zavarovati svoje pravice, takšne pravice pa več nimajo po preteku določenega časa, zato
se medijem ni treba bati sodnih postopkov v zvezi z zakonitostjo njihovih objav.63
Čeprav veliko teoretikov navaja, da je sodba Sodišča EU v zadevi C-131/2012 v
nasprotju z navedeno sodbo ESČP,64 pa sam menim, da ni tako. Sodišče EU je tudi to
sodbo (zaenkrat) ustrezno upoštevalo v svoji odločitvi, saj posameznik neposredno do
57

Glej: Lampe, Sistem pravice do zasebnosti, stran 384.
Povzeto po: Peers Steve, Hervey Tamara, Kenner Jeff [in drugi], stran 195.
59
Povzeto po: Lampe, Sistem pravice do zasebnosti, stran 389.
60
Tako tudi: Arhar France, Blaha Miran, Bučar France [in drugi], Komentar Ustave Republike Slovenije;
Fakulteta za državne in evropske študije, Kranj 2010, stran 502.
61
Tako tudi: Lampe, Sistem pravice do zasebnosti, stran 382.
62
Glej: sodba ESČP v zadevi Times Newspapers Ltd proti Združenemu kraljestvu z dne 10. 3. 2009, št.
zadeve: 3002/03 in 23676/03, ECLI:CE:ECHR:2009:0310JUD000300203.
63
Glej: 46. točka citirane sodbe.
64
Glej tudi: Fellner Robert, Balancing Human Rights: The Right to be Forgotten in the European Human
Rights Regime, dostopno na: https://www.uhrsn.org/wp-content/uploads/formidable/Fellner-Right-to-beForgotten.pdf [30. 4. 2017], stran 9.
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upraviteljev spletnih strani na podlagi sodbe Sodišča EU in skladno z določili Direktive
95/46/ES nima zahtevkov, temveč ima posameznik zahtevek za odstranitev povezave na
spletne strani do spletnega iskalnika.65 Poleg tega pa menim, da je mogoče pričakovati,
da bo EU oziroma Sodišče EU v nadaljevanju tudi pravici do zasebnosti na internetu
dalo večjo varstvo; kot že navedeno, predstavlja sodna praksa ESČP za Sodišče EU le
minimum varstva pravic.
2.3. Varstvo osebnih podatkov
Osebne podatke lahko opredelimo kot informacije, ki se nanašajo na določeno ali
določljivo fizično osebo,66 to pomeni informacije o osebi, katere istovetnost je bodisi
očitna bodisi jo je mogoče vsaj ugotoviti na podlagi dodatnih informacij.67
Pravica do varstva osebnih podatkov ima svoje korenine v pravici do zasebnosti. 8. člen
Listine EU68 je tako tesno povezan z njenim 7. členom. Izrecna ureditev pravice do
varstva osebnih podatkov in izrecna povzdignjenost na raven temeljne pravice, ločeno
od pravice do zasebnosti, je posebnost prava EU.69 Pravice do varstva osebnih podatkov
kot takšne posledično ni mogoče najti v EKČP, pač pa ta pravica spada med pravice,
varovane z 8. členom EKČP,70 s katerim je zagotovljena pravica do spoštovanja
zasebnega in družinskega življenja ter dopisovanja in ki določa pogoje, pod katerimi so
dovoljene omejitve te pravice.
ESČP je v svoji bogati sodni praksi obravnavalo že veliko zadev, ki so se nanašale na
vprašanje varstva osebnih podatkov, predvsem v zvezi s prestrezanjem komunikacij, z
različnimi oblikami nadzora in varstvom pred hrambo osebnih podatkov s strani
oblastnih organov. ESČP je tudi večkrat pojasnilo, da se morajo države na podlagi 8.
člena EKČP ne samo vzdržati ukrepov, s katerimi bi lahko bila kršena ta pravica, ampak
so jim v nekaterih okoliščinah naložene tudi pozitivne obveznosti, da dejavno
zagotovijo učinkovito spoštovanje zasebnega in družinskega življenja.71 Dodatno je
treba opozoriti, da se je z razvojem informacijske tehnologije pojavila potreba po
podrobnejši pravilih o varstvu osebnih podatkov, zato je bila leta 1981 v okviru Sveta
Evrope v podpis na voljo Konvencija o varstvu posameznikov glede na avtomatsko
65

Avtor zagovarja stališče, da je opredelitev Pravice do pozabe v Splošni uredbi o varstvu osebnih
podatkov širša, ter takšna pravna ureditev ni v nasprotju s konvencijskim pravom. Za več glej poglavji
4.1. in 4.3.
66
(a) točka prvega odstavka 2. člena Direktive 95/46/ES.
67
Povzeto po: Priročnik o evropskem pravu varstva osebnih podatkov, dostopen na:
fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-handbook-data-protection-sl.pdf [30. 4. 2017], stran 35.
68
Vsakdo ima pravico do varstva osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo. Osebni podatki se morajo
obdelovati pošteno, za določene namene in na podlagi privolitve prizadete osebe ali na drugi legitimni
podlagi, določeni z zakonom. Vsakdo ima pravico dostopa do podatkov, zbranih o njem, in pravico
zahtevati, da se ti podatki popravijo. Spoštovanje teh pravil nadzira neodvisen organ.
69
Povzeto po: Peers, Hervey, Kenner [in drugi], stran 228.
70
Glej: poglavje 2.2. te magistrske naloge.
71
Povzeto po: Priročnik o evropskem pravu varstva osebnih podatkov, stran 15.
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obdelavo osebnih podatkov (v nadaljevanju: Konvencija št. 108),72 ki so jo ratificirale
tudi vse članice EU, hkrati pa je bila leta 1999 ustrezno spremenjena tako, da je lahko k
njej pristopila tudi sama EU.73
Konvencija št. 108 se uporablja za vse vrste obdelave osebnih podatkov, določa pa
jamstva glede zbiranja in obdelave osebnih podatkov in z njo je prepovedana obdelava
senzibilnih podatkov o osebi, na primer o njeni rasi, političnem prepričanju, zdravju,
verski pripadnosti, spolnem življenju ali kazenski evidenci.74 Kljub obstoju navedene
konvencije pa je najpomembnejšo vlogo na področju varstva osebnih podatkov in
upravičenih posegov še vedno »odigral« 8. člen EKČP, zato Konvencija 108 za namene
te magistrske naloge podrobneje ne bo obravnavana.75
Pravna teorija sicer še vedno razpravlja o dejanski razliki med obema pravicama. Odnos
med 8. členom Listine EU in 8. členom EKČP je zaradi posebnosti Listine EU, ki to
pravico izrecno ureja, nekoliko kompleksnejši. Sodna praksa ESČP na podlagi
zadevnega člena je aktualna, če se nanaša na varstvo podatkov, vendar pa je na tem
področju Sodišče EU na podlagi sekundarne zakonodaje oziroma Direktive 95/46/ES 8.
člen Listine EU razlagalo kot izraz predhodno veljavne zakonodaje EU o varstvu
osebnih podatkov.76 V Listini EU pravica do varstva osebnih podatkov tako ni samo
izrecno navedena, ampak je v prvem in drugem odstavku 8. člena navedeno tudi
sklicevanje na ključna načela varstva osebnih podatkov (načelo zakonite obdelave,
načelo opredelitve in omejitve namena obdelave, načelo poštene obdelave, načelo
privolitve prizadete osebe).
Sodišče EU in ESČP sta že večkrat navedli, da je treba pravico do varstva osebnih
podatkov uravnotežiti z drugimi pravicami. Pravica do varstva osebnih podatkov tako ni
absolutna, temveč jo je treba obravnavati glede na njeno družbeno vlogo. Na podlagi
drugega odstavka 52. člena Listine EU (in 8. člena EKČP) je mogoče tudi pravico do
varstva osebnih podatkov omejiti, če je to določeno z zakonom in nujno v demokratični
družbi ter se s tem varuje ugled ali pravice drugih ljudi.
Najpomembnejši dokument na področju varstva osebnih podatkov v EU je Direktiva
95/46/ES, katere cilj je (bil) uskladitev nacionalnih zakonodaj na področju prava varstva
osebnih podatkov. Za prosti pretok blaga, storitev oseb in kapitala je bil potreben tudi
prosti prenos podatkov, ki je bil uresničljiv samo s harmonizacijo prava varstva osebnih
podatkov.77 Direktiva 95/46/ES je podrobneje obravnavana v poglavju 3.2.
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Zakon o ratifikaciji konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih
podatkov (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 3/94 in Uradni list RS, št. 86/04 – ZVOP-1).
73
Prav tam, stran 15.
74
Prav tam.
75
Za več glej: Priročnik o evropskem pravu varstva osebnih podatkov, stran 15.
76
Povzeto po: Peers, Hervey, Kenner [in drugi], stran 230.
77
Povzeto po: Priročnik o evropskem pravu varstva osebnih podatkov, stran 18.
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2.3. Pravica do svobode izražanja
Svoboda izražanja je najbolj široko pojmovanje splošne pravice, ki vključuje
manifestiranje misli in dejanj, ki izražajo neko mnenje. Osnovna funkcija svobode
izražanja je prost pretok širjenja in prejemanja informacij.78 Sodi med temeljne vrednote
vsake demokratične družbe in med temeljne pogoje za njen razvoj, razvoj vsakega
posameznika, avtonomije njegovega odločanja in njegove samouresničitve.79 Varovana
je z 11. členom Listine EU in 10. členom EKČP. Z vidika državne oblasti ima predvsem
negativen status, saj se državi prepoveduje nadzorovanje ali omejevanje pravice, po
drugi strani pa je tudi pravica pozitivnega statusa, saj predpostavlja, da se z določenimi
aktivnimi ukrepi države omogoči njeno uresničevanje.80
Bistvena razlika med obema določbama je predvsem v njuni strukturi. Prvi odstavek 10.
člena EKČP je vsebinsko enak 11. členu Listine EU. 10. člen EKČP s strani ESČP
uživa izjemno široko razlago in zajema veliko različnih oblik izražanja, zato je tudi
Sodišče EU izoblikovalo različne pristope in restrikcije pri obravnavanju zadev v zvezi
s to pravico. Pristop obeh sodišč je tako različen v primerih, ko gre za zadeve tiska ali
avdiovizualnih sredstev, v primerih političnega izražanja in v zadevah reklamiranja.81
Za potrebe te magistrske naloge bo v nadaljevanju poudarek predvsem na svobodi
izražanja medijev in pravici do informiranja (oziroma obveščanja) kot sestavnem delu
pravice do svobode izražanja.
Ravno svoboda tiska kot oblika svobode izražanja je nepogrešljivi del vsake
demokratične omejitve. ESČP poudarja, da mora biti tisku priznana visoka stopnja
varstva, kar temelji na predpostavki, da je javni interes najbolje varovan, če je
prebivalstvu na voljo kar največ informacij82.83 V zvezi s svobodo medijev se široko
interpretira tudi, kaj je poseg v svobodo izražanja; slednji namreč vključuje vsakršno
prepoved, blokiranje ali filtriranje in tudi zahteve za odstranitev.84
11. člen Listine EU pa v drugem odstavku izrecno določa spoštovanje svobode in
pluralnosti medijev. Iz tega bi bilo mogoče sklepati, da mediji zaradi pomembne vloge v
demokraciji pod pravom EU uživajo posebno varstvo, neodvisno od splošne pravice do
svobode izražanja. Vendar pa je spričo tehnološkega razvoja in porasta uporabniško
ustvarjenih vsebin meja med njima včasih težko določljiva. V pravni teoriji tako še
vedno poteka debata, ali gre v primeru pluralnosti medijev za samostojno pravico, ki
78

Povzeto po: Lampe, Pravo človekovih pravic, stran 323.
Povzeto po: Teršek Andraž; Svoboda izražanja v sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice
in slovenski ustavnosodni praksi, Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope pri NUK, Ljubljana
2007, stran 17.
80
Prav tam, stran 16 in 21.
81
Povzeto po: Kuhelj, str. 204
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Glej: sodba ESČP v zadevi Sunday Times proti Združenemu kraljestvu z dne 26. 4. 1979, št. zadeve:
6538/74, ECLI:EU:C:1969:57.
83
Povzeto po: Kuhelj, stran 204.
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Povzeto po: Peers, Hervey, Kenner [in drugi], stran 325.
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državam članicam nalaga pozitivno obveznost varovanja te pravice. Predvsem je
mogoče drugi odstavek navedenega člena razumeti kot določbo, ki omogoča sprejetje
pravil in regulacijo medijev ter naj zagotovi širok spekter medijskih vsebin, s čimer se
podpira pluralizem in spoštuje morebitne pravice bralcev (gledalcev in poslušalcev)
glede prejemanja informacij. Vsakršno regulacija pa mora biti seveda sorazmerna in
upravičena.85
Pri razlagi obeh členov je prav tako treba uporabiti dinamično razlago. Tehnološki
razvoj interneta in digitalne tehnologije so prinesli nove načine, kako lahko
posamezniki in mediji uresničujejo pravico do svobode izražanja ter prosto dostopajo do
spletnih informacij.86 Oba člena zajemata tudi pravico do informiranja, ki se izraža
predvsem v povezavi s tiskom, radijem, televizijo in internetom kot medijem
posredovanja informacij.87 Predvsem svoboda sprejemanja informacij v osnovi
prepoveduje državi omejevanje posameznika pri prejemanju informacij, ki mu jih želijo
posredovati drugi. ESČP je v zvezi s pravico javnosti do informacij, ki jih posredujejo
mediji, izpostavilo tudi pravico javnosti do primerne informiranosti. Zadevna obveznost
pa ne zajema tudi pozitivne obveznosti države, t. i. obveznost, da ima država dolžnost
zbiranja in razširjanja informacij, ki so po naravi takšne, da javnosti neposredno niso
dostopne in bi se z njimi lahko seznanila le, če bi oblast aktivno zagotovila njihovo
dostopnost.88
Vendar je svoboda izražanja omejena svoboščina. Vse omejitve je v prvi vrsti treba
razlagati strogo. Pri tem Listina EU razlago teh omejitev črpa iz EKČP in sodne praske
ESČP. Omejitev je mogoča, če sledi legitimnemu cilju, kot je opredeljen v drugem
odstavku 52. člena Listine EU. Listina EU je za razliko od EKČP, ki v drugem odstavku
10. člena vsebuje omejitve, ki so izrecno omejene le na svobodo izražanja, pri tem
izbrala drugačen pristop. V prvem odstavku 51. člena vsebuje (le) splošno omejitev, ki
se nanaša na vse pravice, priznane z Listino EU. Sodišče EU je sicer že pojasnilo, da
omejitve iz 52. člena ne morejo biti širše kot tiste iz 10. člena EKČP. Svoboda izražanja
bo lahko omejena, če je omejitev predpisana z zakonom in je nujna v demokratični
družbi. Tako bodo običajno področja, za katera obstaja predpis EU, ki širjenje
informacij omejuje (na primer pri prepovedi raznašanja otroške pornografije ali
posamezne omejitve oglaševanja), uvrščena med razloge javnega interesa, ki so
sorazmerne svojemu cilju in pogojem, kot jih zahtevata obe določbi.89 Z drugimi
besedami in kot izhaja iz 54. člena Listine EU, svoboda izražanja, ki je zagotovljena z
njenim 11. členom, preneha, kadar ta ogroža druga načela in temeljne pravice (na
primer človekovo dostojanstvo).

85

Prav tam, stran 325 – 327.
Povzeto po: Svet EU, Smernice EU o človekovih pravicah – svoboda izražanja na spletu in drugje,
dostopno na: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9647-2014-INIT/sl/pdf [30. 4. 2017].
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Povzeto: po Kuhelj, stran 257.
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Povzeto: po Teršek, stran 95.
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Povzeto po: Peers, Hervey, Kenner [in drugi], stran 127.
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Omejitev svobode izražanja je podrobneje obravnavana v poglavju 4.3., zato v izogib
ponavljanju na tem mestu ne bo podrobneje obravnavana. Na kratko bo pojasnjeno še
razlikovanje med javnimi in zasebnimi osebami, saj je vloga posameznika v družbi
pomembna pri presoji upravičenosti zahtevka posameznika v zvezi s pravico do pozabe
in posledično nadaljnje razumevanje magistrske naloge.
Poznamo namreč osebe, ki se zavestno in voljno izpostavijo javnosti in javnost lahko
takšne posameznike legitimno ocenjuje ter kritizira njihova ravnanja in mišljenje.
Takšni posamezniki so absolutno javne osebe, ki opravljajo predvsem najpomembnejše
politične funkcije, kot so sprejemanje političnih odločitev, ali pa imajo ob siceršnji javni
izpostavljenosti močan ali neposreden vpliv na odločitve, ki so splošnega družbenega
pomena. V takšno skupino spadajo predvsem politiki, ki jim je priznana najmanjša
stopnja pričakovane zasebnosti. Tudi druge javno izpostavljene osebe imajo lahko
značaj absolutnosti, vendar je to odvisno od povezave značaja in razsežnosti javne
družbene vloge ter z dejstvi in okoliščinami konkretnega primera. Te osebe imajo
najmanjšo stopnjo pričakovane zasebnosti. Absolutni značaj javnosti posamezne osebe
informacije v zvezi z njo že po naravi naredi javne, ravnanja takšnega subjekta pa so že
po definiciji predmet javnega interesa.90
Nadaljnji pravni pojem oziroma osebe, ki jih je potrebno pojasniti, so relativno javne
osebe. To so osebe, ki so sicer javno izpostavljene, a se javnosti ne izpostavljajo
zavestno in voljno (vsaj ne na način, da bi tržile svojo javno podobo) oziroma ne
opravljajo politično pomembnih funkcij. Kljub temu da se takšne osebe lahko javnosti
zavestno in voljno izpostavijo, ima takšna izpostavitev manjši splošni družbeni pomen
in je manj povezana z javnim interesom oziroma v tolikšni meri odstopa od
dolgotrajnejšega, znatnega in splošno pomembnega javnega izpostavljanja. Družbeni
vpliv teh oseb je torej bistveno manjši od družbenega vpliva, ki ga imajo absolutno
javne osebe, ali pa je njihova vloga zaradi manjšega splošnega družbenega vpliva
manjšega družbenega pomena. Javni interes v zvezi z informacijami o ravnanjih teh
oseb je seveda manjši kot pri absolutno javnih osebah, kar pomeni, da imajo te osebe
višjo stopnjo pričakovane zasebnosti.91
Nazadnje je potrebno pojasniti še t. i. zasebnike, ki so posamezniki, ki jim pripada
pravica anonimnosti oziroma so deležni največje stopnje pričakovane zasebnosti.
Naključne, enkratne in z vidika družbenega interesa nepomembne izpostavitve javnosti
takšni osebi še ne bodo vzele značaja zasebnika.92
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Povzeto po: Teršek, stran 226 in 227.
Prav tam, stran 227.
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Prav tam.
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3. PRAVICA DO POZABE
3.1. Zgodovinski razvoj
Pred samo obravnavo pravice do pozabe je uvodoma nekaj besed namenjenih izvoru te
pravice. Koncept pravice do pozabe ni nov, vendar je poznana v nekoliko drugačnem
pravnem okvirju in šele hiter razvoj interneta ter dinamika objavljanja informacij na
internetu novejšega časa je spodbudila krepitev v obliki, kot jo je Evropska komisija
predlagala v predlogu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.
V najgloblji osnovi pravica izvira iz t. i. pravice posameznika,93 da omeji pravico
javnosti dostopati do njegovih osebnih podatkov, ki so vsebovani v kazenskih spisih in
sodnih evidencah.94 Iz tega razloga so številni zakoni v posameznih državah članicah, ki
so urejali pravice, obveznosti in odgovornosti na področju medijskih vsebin, vsebovali
omejitve v zvezi z objavljanjem posameznih informacij o posamezniku. V posebnih
okoliščinah je takšna pravica prevladala nad pravico javnosti do obveščenosti in
omejevala objavo (sicer zakonitih) informacij o obsojencih kaznivih dejanj,95 saj
ponovna reintegracija posameznika v družbo prevlada nad interesi oziroma pravico
javnosti do obveščenosti o kazenski preteklosti posameznika. Tako je na primer v
Zvezni republiki Nemčiji takšna pravica omogočala obsojencem – po tem, ko so ti
prestali svojo kazen – ponovno vključitev v družbo, saj mediji o takšnih posameznikih
niso smeli tvoriti objav, ki bi se nanašale na kriminalno preteklost konkretnega
posameznika, s čimer se je preprečevalo, da bi bil posameznik periodično stigmatiziran
zaradi določenih življenjskih odločitev v preteklosti.96 Ta pravica temelji na širokem
pojmovanju pravice do osebnega dostojanstva in predpostavlja,97 da se ljudje lahko
vedenjsko spremenijo ter nato ponovno uspešno reintegrirajo v družbo.
Prav tako so številni pravni redi že pred sprejetjem Direktive 95/46/ES poznali pravico
posameznika, da lahko zahteva izris objave oziroma podatkov, ki neposredno posegajo
v njegovo dostojanstvo. Nacionalne agencije za varstvo osebnih podatkov v Franciji,
Italiji, Nemčiji in Španiji so zelo vplivale na razvoj pravice do pozabe oziroma bi lahko
rekli, da so močno vplivale na ubeseditev te pravice v novi Splošni uredbi o varstvu
podatkov. Tako nemški Bundesdatenschutzgesetz98 iz leta 1977 kot francoski Loi
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»The right to oblivion« ali pravica biti pozabljen.
Povzeto po Castelliano Pere Simón, The right to be forgotten under European Law: a Constitutional
debate, dostopno na: http://www.lex-electronica.org/files/sites/103/16-2_castellano.pdf [30. 4. 2017],
stran 18.
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Oziroma omejuje pravico do svobode izražanja.
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Povzeto po: Van Hoboken Jvj, The Proposed Right to be Forgotten Seen from the Perspective of
Our
Right
to
Remember,
dostopno
na:
http://www.law.nyu.edu/sites/default/files/upload_documents/VanHoboken_RightTo%20Be%20Forgotte
n_Manuscript_2013.pdf [30. 4. 2017].
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Za več o pravici do dostojanstva glej: Lampe Rok, Pravo človekovih pravic, stran 171.
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Para. 4.: »vsak ima pravico po tem zakonu […] (4. točka) do izbrisa shranjenih podatkov v zvezi z
njim, če je takšno skladiščenje nedopustno ali - kot možnost s pravico do blokiranja podatkov – kjer
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relative a l’informatique, aux fichiers et aux libertés iz leta 197899sta vsebovale neke
vrste zgodnjo fazo izpeljanke pravice do izbrisa že mnogo pred današnjimi digitalnimi
izzivi.100 Francoska nacionalna agencija za varstvo podatkov – Commission nationale
de l'informatique et des libertés (v nadaljevanju: CNIL) pa velja celo za pionirja na tem
področju, saj je med prvimi priznala pravico do pozabe,101 ko je v eni izmed svojih
odločb navedla102, da morajo biti osebni podatki obdelani pošteno in zakonito, zbrani za
določene oziroma izrecne in zakonite namene.103 Leta 2009 je CNIL navedla, da bi bilo
pretirano, nevarno in nesprejemljivo, da bi informacije o posamezniku za vedno ostale
na internetu, kajti v naravi človeka je, da se spreminja. Zato bi se morale tudi
informacije oziroma bi moralo biti možno netočne informacije (t. i. zastarele in take, za
katere ne želimo, da se pojavljajo) odstraniti s spleta. Slednje je v skladu s svobodo
izražanja mnenj, hkrati pa tudi s pravico do spremembe mnenja, vere in političnega
prepričanja.104
Tudi Italijanska agencija za varstvo osebnih podatkov – Garante per la Protezione dei
Dati Personali – je v svoji odločbi iz leta 2004105 potrdila, da imajo posamezniki
skladno z 11. členom italijanskega zakona o varstvu osebnih podatkov106 pravico do
pozabe107 oziroma pravico preklicati obdelavo osebnih podatkov in zahtevati njihov
izbris, če njihova uporaba nasprotuje namenu, za katerega so bili zbrani.108 Pravica v
takšni obliki je tako instrument oziroma garant, s katerim se lažje doseže načelo
kakovosti podatkov oziroma njihovo točnost, popolnost in aktualnost.109
Španska AEPD je v odločbi iz leta 2009 pravico do pozabe na novo opredelila oziroma
razširila, in sicer, če državljan nima statusa javne osebe ali ne obstaja interes javnosti do
prvotne zahteve za skladiščenje teh podatkov ne veljajo več«., dostopen na: https://www.datenschutzwiki.de/BDSG_1977 [30. 4. 2017].
99
36. člen: »Imetniki pravice do informacij lahko zahtevajo, da se popravijo, dokončajo, posodobijo ali
izbrišejo podatki, ki so netočni, nepopolni, zavajajoči, zastareli ali katerih zbiranje, uporaba in
shranjevanje je prepovedana«, dostopen na: https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee,
v originalu iz leta 1978 pa: http://www.ssi.ens.fr/textes/l78-17-text.html#art26 [30. 4. 2017].
100
Povzeto po: Fellner, stran 3 in 4.
101
Francosko: »le droit à l’oubli«.
102
Za več glej: zbirka odločb CNIL, 20ème rapport d’activité, Paris, La Documentation Française, 1999,
dostopno na: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/004001043.pdf [21. 3.
2017], str. 6.
103
Povzeto po: Fellner, stran 3.
104
Za več glej: zbirka odločb CNIL, 30ème rapport d’activité, Paris, La Documentation Française, leto
2009, dostopno na: https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/CNIL-30erapport_2009.pdf [30.
4. 2017], stran 29.
105
Glej: odločba GPDP, Reti telematiche e Internet – Motori di ricerca e provvedimenti di Autorità
indipendenti: le misure necessarie a garantire il c.d. diritto all'oblio z dne 10. novembra 2004, dostopno
na: http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1116068 [30. 4. 2017].
106
Glej: Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali. 30 June 2003, n. 196., dostopno na:
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03196dl.htm [30. 4. 2017].
107
Italijansko: »diritto all'oblio«.
108
Povzeto po: Fellner, stran 4.
109
Povzeto po: Castelliano, stran 22.
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dostopa do teh (osebnih) podatkov, ima slednji pravico do poprave nezakonito
objavljenih osebnih podatkov na internetu. AEPD je naložila Googlu, da izbriše
povezave do spletnih strani na svojem spletnem iskalniku, če te vsebujejo podatke o
posamezniku, ki so netočni ali zastareli. AEDP je še pojasnila, da imajo posamezniki
tako pravico zahtevati izbris osebnih podatkov, ki so objavljeni brez njihovega soglasja,
kot tudi pravico nasprotovati obdelavi osebnih podatkov, ki jih opravljajo spletni
iskalniki – in to celo takrat, ko so te informacije zakonito objavile tretje osebe –, če
nimajo trenutnega javnega pomena.110
Google je seveda menil, da se ta obveznost po španski zakonodaji in pravu EU nanaša
le na izdajatelje spletnih mest, zato se je zoper odločbo AEPD pritožil pri španskem
nacionalnem sodišču – Audiencia Nacional – ki je nato Sodišču EU predložilo
vprašanje v predhodno odločanje, kar je obravnavano v poglavju 3.3. in sledečih.
3.2. Pomen direktive 95/46/ES pri presoji pravice do pozabe
Direktiva 95/46/ES je trenutno najpomembnejši instrument na področju varstva osebnih
podatkov v pravu EU.111 Sprejeta je bila leta 1995 z namenom, da se harmonizira112
področje varstva temeljnih pravic in svoboščin posameznikov pri obdelavi in prostem
pretoku osebnih podatkov med državami članicami, saj je za prost pretok blaga, storitev,
oseb in kapitala na notranjem trgu uresničljiv le, če so tudi države članice zagotovile
enotno in visoko raven varstva osebnih podatkov.
1. člen Direktive 95/46/ES tako določa, da je njen namen varstvo temeljnih pravic in
svoboščin fizičnih oseb in predvsem pravice do zasebnosti pri obdelavi osebnih
podatkov ter odstranjevanje ovir prostega prenosa teh podatkov. Tudi samo Sodišče EU
je od sprejetja Direktive 95/46/ES večkrat poudarilo, da je njen namen zagotoviti
ustrezno raven varstva pravic in svoboščin v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v vseh
državah članicah, pri čemer pa se približevanje nacionalne zakonodaje na tem področju
ne sme odražati v zniževanju zaščite, temveč mora – ravno nasprotno –stremeti k visoki
ravni varstva osebnih podatkov v EU. Harmonizacija nacionalnih zakonov tudi ne more
biti omejena na izpolnjevanje minimuma zahtev, temveč mora biti celovita, zaradi česar
nacionalni organi nimajo popolnoma prostih rok pri izvajanju direktive.113

Prav tam, stran 22.
4. 5. 2016 je bila v Uradnem listu EU objavljena Splošna uredba o varstvu podatkov, ki razveljavlja
Direktivo 95/46/ES. Začela je sicer veljati 25. 5. 2016, vendar se bo začela uvajati od 25. 5. 2018. Za več:
podrobneje 99. člen zadevne uredbe in poglavje 4.1. te magistrske naloge.
112
Za več o harmonizaciji glej: Trstenjak Verica, Pravo EU: ustavno, procesno in gospodarsko pravo EU,
str. 183.
113
Glej: Združeni zadevi C-468/10 in C-469/10, Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de
Crédito (ASNEF) in Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) v.
Administración del Estado z dne 24. 11. 2011, Uradni list EU C 25, 28. 1. 2012, stran 18,
ECLI:EU:C:2011:777, točka 28 in 29.
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Ozemeljska uporaba Direktive 95/46/ES poleg 28 držav članic obsega tudi države
Evropskega gospodarskega prostora. Direktiva 95/46/ES se v skladu s 3. členom
uporablja pri obdelavi osebnih podatkov z avtomatskimi sredstvi oziroma za morebitno
drugačno obdelavo kakor z avtomatskimi sredstvi, če osebni podatki sestavljajo del
zbirke ali so namenjeni sestavljanju dela zbirke. Pomembna izjema glede uporabe
direktive je t. i. izjema obdelave za domače potrebe, to je obdelava osebnih podatkov, ki
jo fizične osebe izvajajo za izključno za domače potrebe, 114 Taka obdelava se na
splošno pojmuje kot sestavni del svoboščin posameznika.115 Vsebinsko je področje
uporabe direktive omejeno na zadeve, ki so povezane z notranjim trgom.
Po 2. členu Direktive 95/46/ES je osebni podatek katera koli informacija, ki se nanaša
na določeno ali določljivo fizično osebo (posameznika, na katerega se nanašajo osebni
podatki), določljiva oseba pa je tista, ki se lahko neposredno ali posredno identificira,
predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, ki
so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali socialno
identiteto. Hkrati pomeni obdelava osebnih podatkov kakršen koli postopek ali niz
postopkov, ki se izvajajo v zvezi z osebnimi podatki z avtomatskimi sredstvi ali brez
njih, kot so zbiranje, beleženje, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali predelava,
iskanje, posvetovanje, uporaba, posredovanje s prenosom, širjenje ali drugo
razpolaganje (ali dajanje na razpolago), prilagajanje ali kombiniranje, blokiranje, izbris
ali uničenje. Upravljavec osebnih podatkov bo po direktivi fizična ali pravna oseba
oziroma agencija ali katerikoli javni organ, ki skupaj z drugimi določa namene in
sredstva obdelave osebnih podatkov.
Kljub obsežnosti Direktive 95/46/ES pa je neposredno pravno podlago za odločitev
Sodišča EU oziroma pravice do pozabe mogoče najti (le) v nekaj členih. Poleg že
navedenih so to še členi 6., 7. 12. in 14.
6. člen Direktive 95/46/ES tako določa, da morajo biti osebni podatki obdelani pošteno
in zakonito ter zbrani za določene, izrecne in zakonite namene. Biti morajo primerni,
ustrezni in ne pretirani, točni in po potrebi ažurirani, ne smejo se shranjevati dalj časa,
kot je potrebno, in lahko se shranjujejo samo za namene, za katere so bili zbrani.
Države članice so tiste, ki morajo sprejeti ustrezno zakonodajo, ki je skladna z Direktivo
95/46/ES, da bi se zagotovila ustrezna obdelava osebnih podatkov v njihovi
pristojnosti.116 To vključuje tudi ustanovitev enega ali več javnih organov, ki so
odgovorni za nadzor kakršnih koli dejavnosti, povezanih z obdelavo osebnih
podatkov.117 Navedena določila torej preprečujejo upravljavcem podatkov, da bi te
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2. alineja drugega odstavka 3. člena Direktive 95/46/ES.
Glej: Svet EU, stran 19.
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Glej: 4. člen Direktive 95/46/ES.
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Glej: 28. člen Direktive 95/46/ES.
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hranili za nedoločen čas oziroma tudi po tem, ko niso več potrebni za namene, za katere
so bili zbrani ali za katere se naprej obdelujejo.118
7., 12. in 14. člen Direktive 95/46/ES nalagajo državam članicam pozitivne obligacije,
da zagotovijo spoštovanje navedenih omejitev, hkrati pa podeljujejo v odnosu do
upravljavca podatkov posamezniku pravice, ko gre za obdelovanje njegovih podatkov.
7. člen tako določa, da se osebni podatki lahko obdelujejo samo, kadar je obdelava
potrebna za namene zakonitih interesov upravljavca ali tretje strani, razen v primeru, ko
imajo prednosti pred njimi osnovne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se
nanašajo podatki, in ta posameznik zahteva njihovo varstvo.
12. člen Direktive 95/46/ES posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki,
podeljuje pravico, da od upravljavca zahteva popravke, izbris ali blokiranje podatkov,
katerih obdelava ni v skladu z njenimi določbami, predvsem zaradi nepopolnih ali
netočnih podatkov. V ta namen 14. člen Direktive 95/46/ES določa pravico
posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do ugovora. In sicer se mora
posamezniku na podlagi zakonitih razlogov zagotoviti pravica do ugovora na obdelavo
podatkov, ki se nanašajo nanj. Zagotoviti se mu mora tudi, da na zahtevo in brezplačno
ugovarja obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, če so namenjeni trženju.
Kadar takšen utemeljen ugovor obstaja, obdelava ne sme več vključevati podatkov
zadevnega posameznika.
Ob tem se je treba zavedati, da je na razlago Direktive 95/46/ES močno vplivala tudi
Listina EU, predvsem glede ravni varstva temeljnih pravic, zagotovljenega v njenem 7.
in 8. členu,119 ki določata široko pojmovanje varstva osebnih podatkov in zasebnosti, ki
jih morajo zagotoviti EU in države članice. Direktiva 95/46/ES je bila namreč sprejeta
pred Listino EU in internetom, kot ga poznamo danes, zato sekundarno pravo EU ni
povsem dohitelo obveznosti, ki jih državam članicam nalaga Listina EU.
3.3. Sodba v zadevi C-131/12 Google Spain SL in Google Inc. proti Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD) in Mario Costeja González
3.3.1. Dejansko stanje
Zoper Maria Costeja Gonzáleza je zaradi neplačila socialnih prispevkov v preteklosti
tekel izvršilni postopek, na podlagi katerega je bila opravljena tudi nepremičninska
dražba.
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Povzeto po: Wechsler Simon, The Right to Remember,: The European Convetion on Human Right and
the Right to Be Forgotten, dostopno na: http://www.columbia.edu/cu/jlsp/pdf/Dec2015/Wechsler.pdf [30.
4. 2017], stran 140.
119
Glej tudi: Zidar Andraž, Štiglic Sanja, Slovenske misli o mednarodnih odnosih in pravu, dostopno na:
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/foto/1701/FINAL__Slovenske_misli_o_mednarodnih_odn
osih_in_pravu_pdf.pdf [30. 4. 2017], stran 197.
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Obvestilo o dražbi je bilo leta 1998 po odredbi španskega Ministrstva za delo in družino
objavljeno v tiskani izdaji časopisa La Vanguardia, v obvestilu pa je bilo navedeno tudi
ime lastnika nepremičnine oziroma dolžnika, torej Maria Costeja Gonzáleza. La
Vanguardia je kasneje časopis digitalizirala in ga dodala na svojo spletno stran
dnevnika.
Vedno, ko je gospod González v internetni iskalnik vpisal svoje osebno ime, sta se na
seznamu zadetkov izpisali povezavi do dveh obvestil o nepremičninski dražbi, čeprav je
bil postopek izvršbe končan že pred leti in je gospod González uredil svoje
premoženjske težave, zato je bila ta objava brezpredmetna. Iz tega razloga se je najprej
obrnil na izdajatelja časopisa, nato pa še na družbo Google Spain SL, ki je njegovo
zahtevo posredovala družbi Google Inc. s sedežem v Združenih državah Amerike, saj je
menila, da slednja ponuja storitev internega iskanja oziroma da sama ni pristojna za
odločanje o Gonzalezovi zahtevi.120 Ker s svojimi zahtevami neposredno ni bil uspešen,
je zato 5. 3. 2010 pri AEPD vložil pritožbo proti družbi La Vangardia in družbi Google
Spain SL ter Google Inc., s katero je zahteval, da se :
- družbi La Vanguardia naloži izbris članka ali takšno spremembo, da njegovi
osebni podatki ne bodo več vidni, ali uporabo orodij iskalnikov za zaščito
osebnih dokumentov,
- družbi Google Spain SL in družbi Google Inc. naloži izbris njegovih osebnih
podatkov oziroma takšno njihovo prekritje, da se ti ne bodo več prikazovali na
seznamu zadetkov ter v povezavah družbe La Vangurdia.121
O pritožbi Gonzáleza je AEPD odločila 30. 7. 2010, in sicer:
- jo je zavrnila v delu, v katerem se je nanašala na družbo La Vanguardia, saj je
bila objava osebnih podatkov pritožnika opravljena na podlagi odredbe
ministrstva za delo in socialne zadeve z namenom doseči čim večjo obveščenost
o javni dražbi. Po določilih španskega insolvenčnega prava imajo družbe
zakonito pravno podlago za izvorno pisno objavo in kasnejšo digitalizacijo
takšnih obvestil;
- je pritožbi ugodila v delu, ki se je nanašala na družbi Google Spain SL in
Google Inc, saj je menila, da imajo družbe, ki upravljajo iskalnike, vlogo
posrednikov informacij, in se jim zato lahko neposredno naloži odstranitev
podatkov ter prepoved dostopa do podatkov, ne da bi bilo pri tem potrebno te
izbrisati s spletnega mesta, na katerem se nahajajo, če lahko njihova lokacija in
širjenje ogrožata temeljne pravice varstva osebnih podatkov in dostojanstva oseb
v širšem smislu, kamor spada tudi želja zainteresirane osebe, da ti podatki niso
dosegljivi tretjim osebam.122
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Glej: sklepni predlogi generalnega pravobranilca Niila Jääskinena, Uradni list EU, C 165, 9. 6. 2012,
stran 11, točka 20.
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Čuk, stran 157.
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Čuk, stran 157.
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AEPD je z zadevno odločbo družbi Google Spain SL in Google Inc. pozvala, naj
sprejmeta ustrezne ukrepe za umik podatkov s svojega iskalnega indeksa ter
onemogočita vsakršen dostop do njih. Slednji sta zoper odločitev AEPD pri španskem
nacionalnem sodišču oziroma pri Audiencia Nacional vložili ničnostni tožbi, ki pa je pri
odločanju naletelo na vprašanja, katerih odgovori so bili odvisni od razlage Direktive
95/46/ES v okviru tehnologij, ki so se razvile po njeni uveljavitvi, zato je špansko
sodišče postopek prekinilo in Sodišču EU predložilo predlog za sprejetje predhodne
odločbe, v katerem je zastavilo tri vprašanja, ki so se nanašala na:
- ozemeljsko veljavnost direktive in španskega zakona o varstvu osebnih
podatkov,123
- obdelovanja osebnih podatkov spletnega iskalnika in status takšnega upravljavca
v smislu Direktive 95/46/ES,
- obseg pravice do izbrisa oziroma ugovora ter njeno pogojenostjo s škodo, ki je
ali bi lahko nastala posamezniku zaradi objave.124
3.3.2. Vprašanja za predhodno odločanje
Špansko sodišče postopek odločanja prekinilo, saj je ugotovilo, da se pri rešitvi zadeve
postavlja vprašanje, katere obveznosti veljajo za družbe, ki upravljajo iskalnike, glede
varstva osebnih podatkov oseb, ki ne želijo, da so njihovi osebni podatki objavljeni na
spletiščih tretjih oseb in vsebujejo podatke, na podlagi katerih jih je mogoče
identificirati, locirati, indeksirati ter so dokončno dani na voljo internetnim
uporabnikom.
Špansko nacionalno sodišče je Sodišču EU predložilo naslednja vprašanja:
1. Ali je Direktivo 95/46/ES o varstvu osebnih podatkov in posledično španski zakon o
varstvu podatkov, kar zadeva ozemeljsko področje uporabe:
- razlagati tako, da obstaja ustanovitev oziroma poslovna enota v smislu (a) točke
prvega odstavka 4. člena Direktive 95/46/ES, kadar je podana vsaj ena od teh
okoliščin:
 kadar dobavitelj iskalnika v eni od držav članic ustanovi podružnico ali
hčerinsko družbo, ki se ukvarja s trženjem in prodajo oglasnega
prostora na iskalniku, katerega dejavnost je usmerjena k prebivalcem
tiste države članice,
 kadar matično podjetje določi hčerinsko družbo iz tiste države članice
za svojega zastopnika in upravljavca dveh konkretnih zbirk, ki
vsebujeta podatke strank, ki so bile naročnice oglaševalskih storitev
navedenega podjetja,

123

Direktiva 95/46/ES je bila v špansko pravo prenesena z zakonom št. 15/1999 z dne 13. decembra 1999
o varstvu podatkov (BOE št. 298, z dne 14. decembra 1999, str. 43088).
124
Čuk, stran 158.

22



-

-

-

kadar podružnica ali hčerinska družba, ustanovljena v eni od držav
članic, prenese na matično podjetje s sedežem zunaj Evropske unije
zahtevke in pozive, ki jih prejme tako od zadevnih oseb kot od
pristojnih organov v zvezi s spoštovanjem pravice do varstva podatkov,
čeprav je navedeno sodelovanje prostovoljno,
ali je (c) točko prvega odstavka 4. člena Direktive 95/46/ES razlagati tako, da se
uporablja oprema, ki se nahaja na ozemlju te države članice:
 kadar spletni iskalnik uporablja spletne pajke ali robote za iskanje in
indeksiranje informacij na spletnih mestih, ki so na strežnikih v tej
državi članici,
 kadar uporablja domeno, ki pripada določeni državi članici, in iskanje
ter zadetke usmerja glede na jezik tiste države članice,
ali se lahko začasno shranjevanje informacij, ki jih indeksira spletni iskalnik,
šteje za uporabo opreme v smislu navedenega člena in če je odgovor na zadnje
vprašanje pritrdilen, ali se lahko upošteva, da je ta navezna okoliščina podana,
kadar podjetje zavrne razkritje kraja, kjer so shranjeni ti seznami, pri čemer se
sklicuje na razloge v zvezi s konkurenco,
ne glede na odgovor na prejšnja vprašanja in zlasti, če bi Sodišče EU ugotovilo,
da ni podana nobena navezna okoliščina iz 4. člena Direktive 95/46/ES, ali je
treba direktivo glede na 8. člen Listine EU uporabiti v državi članici, v kateri je
težišče konflikta in je tako lahko varstvo pravic državljanov EU učinkovitejše?

2. V zvezi z dejavnostjo spletnih iskalnikov kot dobaviteljev vsebin:
- ali je treba dejavnost spletnega iskalnika družbe Google kot dobavitelja vsebin,
ki poišče informacije, ki jih objavijo ali postavijo na splet tretje osebe, in jih ta
samodejno indeksira, začasno shrani in končno da na voljo internetnim
uporabnikom po prednostnem vrstnem redu, razlagati tako, da je zajeta v pojmu
»obdelava podatkov« iz (b) točke 2. člena Direktive 95/46/ES, kadar navedene
informacije vsebujejo osebne podatke tretjih oseb,
- če je odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilen in še vedno v povezavi z že
navedeno dejavnostjo, ali je (d) točko 2. člena Direktive 95/46/ES potrebno
razlagati tako, da je družba, ki upravlja iskalnik‚ upravljavec osebnih podatkov
na spletnih straneh, ki jih indeksira,
- če je odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilen, ali lahko nacionalni organ za
varstvo podatkov (v tem primeru AEPD), ki skrbi za varstvo pravic iz (b) točke
12. člena in (a) točke 14. člena Direktive 95/46/ES, od iskalnika družbe
neposredno zahteva, da s svojih seznamov odstrani informacijo, ki so jo objavile
tretje osebe, ne da bi se pred tem ali sočasno obrnil na imetnika spletne strani, ki
vsebuje navedeno informacijo,
- če je odgovor na zadnje vprašanje pritrdilen, ali so iskalniki oproščeni
obveznosti varstva teh pravic, kadar informacijo, ki vsebuje osebne podatke,
zakonito objavijo tretje osebe in ostane na izvornem spletnem mestu?
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3. V zvezi z obsegom pravice do izbrisa in ugovora v povezavi s »pravico biti
pozabljen«:
- ali je pravico do izbrisa in blokiranja podatkov iz (b) točke 12. člena Direktive
95/46/ES in pravico do ugovora iz (a) točke prvega odstavka 14. člena Direktive
95/46/ES potrebno razlagati tako, da lahko posameznik zahteva, naj se s
spletnimi iskalniki prepreči indeksiranje informacij, ki se nanašajo nanj in so jih
na svojih spletnih mestih objavile tretje osebe, ker ne želi, da bi bila vsebina
dostopna internetnim uporabnikom, če ta meni, da bi bil lahko zato oškodovan,
ali pa želi, da bi bila ta informacija pozabljena, čeprav gre za informacijo, ki so
jo zakonito objavile tretje osebe? Ključno vprašanje v navedeni zadevi je bilo,
kako je treba razlagati vlogo ponudnikov internetnih iskalnikov s stališča
veljavnih pravnih instrumentov EU, ki se nanašajo na varstvo podatkov, zlasti
Direktive 95/46/ES.
Družbi Google Spain in Google Inc. sta menili, da dejavnosti iskalnikov ni mogoče šteti
za obdelavo osebnih podatkov, saj iskalniki obdelujejo vse informacije, ki so dostopne
na internetu in ne ločujejo med osebnimi in drugimi podatki. Tudi če bi to dejavnost
bilo mogoče šteti za obdelovanje podatkov, pa družbe, ki upravlja iskalnik, ni mogoče
šteti za obdelovalce podatkov, saj iskalnik oziroma družba, ki upravlja iskalnik,
podatkov ne pozna in jih ne nadzoruje. Prav tako sta menili, da je vsak takšen predlog
treba nasloviti na izdajatelja spletnega mesta, saj je ta odgovoren za njihovo objavo in
lahko zato najbolje oceni zakonitost takšne objave oziroma ima na voljo
najučinkovitejše in najmilejše ukrepe, da se onemogoči dostop do teh informacij. Poleg
tega pa naj bi to, da bi se upravljavcu iskalnika naložilo, naj s svojih seznamov izloči na
internetu objavljene informacije, pomenilo tudi nezadostno spoštovanje temeljnih pravic
izdajateljev spletnih mest, drugih uporabnikov in tega upravljavca.
3.3.3. Sklepni predlogi generalnega pravobranilca
Sama odločitev Sodišča EU v tej zadevi je bila presenečenje, saj slednje ni delilo
mnenja generalnega pravobranilca Niila Jääskinena v sklepnih predlogih, predstavljenih
25. 6. 2013. Menil je namreč, da ponudniki iskalnikov na podlagi Direktive 95/46/ES
niso odgovorni za pojavljanje osebnih podatkov na spletnih straneh, ki jih obdelujejo.
Zanje naj bi namreč veljala nacionalna zakonodaja o varstvu osebnih podatkov, če
ustanovijo pisarno v državi članici, ki svojo dejavnost zaradi trženja in prodajanja
oglasnega prostora usmerja k prebivalcem te države, pa čeprav tehnični postopki
obdelave podatkov potekajo drugje.125
Vloga in pravni položaj ponudnikov internega internetnega iskanja v zakonodaji EU
namreč nista izrecno urejena,126 potencialno področje uporabe Direktive 95/46/ES je
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zaradi tehnološkega razvoja lahko izjemno široko. Zato se dejansko zdi, da vsak, ki
danes na tabličnem računalniku bere časopis ali spremlja družbeni medij na pametnem
telefonu, sodeluje pri obdelavi osebnih podatkov z avtomatskimi sredstvi in bi lahko
spadal na področje uporabe Direktive 95/46/ES, če tega ne izvaja za popolnoma zasebne
namene.127
Internetni iskalniki v osnovi ne ustvarjajo nove vsebine, ampak v najpreprostejši obliki
samo pomagajo najti vsebino, ki so jo na internetu že objavile tretje osebe s prikazom
hiperpovezave do spletne strani, ki vsebuje iskane nize. Poleg tega pa rezultati iskanja,
ki jih prikaže internetni iskalnik, ne temeljijo na takojšnjem iskanju v celotnem
svetovnem svetu, temveč so zbrani iz vsebine, ki jo je internetni iskalnik prej (že)
obdelal. Splošna dostopnost informacij na internetu namreč temelji na internetnih
iskalnikih, saj bi bilo iskanje ustreznih informacij brez njih preveč zapleteno in težavno,
poleg tega pa bi takšno iskanje dalo zelo omejene rezultate.128
Tudi zaradi široke opredelitve osebnih podatkov, obdelave osebnih podatkov in
upravljavca je predlagal, da se pri razlagi področja uporabe Direktive 95/46/ES uporabi
načelo razumne presoje oziroma načelo sorazmernosti, s čimer bi se izognili
nerazumnim in pretiranim pravnim posledicam. Tak zmeren pristop je Sodišče EU
uporabilo že v sodbi Lindqvist,129 v kateri je zavrnilo razlago, ki bi lahko privedla do
širokega področja uporabe direktive v zvezi s prenosom osebnih podatkov v tretje
države.
V zvezi z ozemeljskim področjem uporabe Direktive 95/46/ES je generalni
pravobranilec ocenil, da se osebni podatki obdelujejo v okviru dejavnosti upravljavčeve
poslovne enote, kadar ponudnik iskalnika zaradi trženja in prodaje oglasnega prostora
ustanovi v državi članici pisarno, katere dejavnost je usmerjena k prebivalcem navedene
države. Subjekt, ki skrbi za oglaševanje na podlagi ključnih besed, je povezan z
internetnim iskalnikom. Ta subjekt mora biti prisoten na nacionalnih oglaševalskih
trgih, zaradi česar je družba Google Inc. ustanovila podružnice v številnih državah
članicah. Po njegovem mnenju je zato treba šteti, da poslovna enota obdeluje osebne
podatke, če je povezana s storitvijo, ki vključuje prodajo ciljnih oglasov prebivalcem
države članice, čeprav tehnični postopki obdelave podatkov potekajo v drugih državah
članicah ali v tretjih državah.
Predvsem pa je menil, da Direktiva 95/46/ES ne določa splošne pravice biti pozabljen v
smislu pravic posameznika,130 na katerega se nanašajo osebni podatki, da omeji ali
prekine razširjanje osebnih podatkov, ki po njegovem mnenju škodujejo njegovim
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interesom ali mu nasprotujejo.131 Direktiva 95/46/ES sicer vsakomur priznava pravico,
da ob izpolnitvi posameznih pogojev ugovarja obdelavi podatkov, ki se nanašajo
nanj132, vendar pa subjektivna želja še ne more pomeniti zakonitega in nujnega razloga,
da bi posameznik lahko prekinil razširjanje osebnih podatkov.133 Prav tako Direktiva
95/46/ES ne določa splošne pravice do izbrisa. Na tako pravico se tudi ni mogoče
sklicevati v razmerju do ponudnikov internetnih iskalnikov na podlagi Direktive
95/46/ES, niti če se razlaga v skladu z Listino EU.
Pravico do varstva osebnih podatkov je namreč treba uravnotežiti z drugimi temeljnimi
pravicami, zlasti s svobodo izražanja in svobodo obveščanja. Zato je menil, da se
ponudnikom storitve internetnega iskalnika ne bi smelo naložiti obveznosti odstranitve
povezave do spletnih strani tretjih oseb, saj bi to pomenilo poseganje v svobodo
izražanja izdajatelja spletne strani, ki v takem primeru ne bi užival ustreznega pravnega
varstva, saj gre pri morebitnem »postopku za prijavo in odstranitev« za zasebno zadevo
med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in ponudnikom storitve
iskalnika.134
3.3.4. Odločitev Sodišča EU
Vsa vprašanja, ki jih je špansko nacionalno sodišče postavilo Sodišču EU, bi lahko
strnil v enega samega, in sicer, katere obveznosti veljajo za družbe, ki upravljajo
iskalnike, glede varstva osebnih podatkov posameznikov, ki nočejo, da so posamezne
informacije, ki so objavljene na spletnih straneh tretjih oseb in vsebujejo njihove osebne
podatke, na podlagi katerih jih je mogoče identificirati, dane na voljo internetnim
uporabnikom.135
Odgovor na to vprašanje je bil predvsem odvisen od tega, kako je treba razlagati
Direktivo 95/46/ES v primeru novih tehnologij, ki so nastale po njenem sprejetju.
Sodišče EU je odgovorilo na postavljena vprašanja španskega nacionalnega sodišča
oziroma razsodilo, kot sledi:
1. (b) in (d) točko 2. člena Direktive 95/46/ES je treba razlagati tako, da se po eni strani
dejavnost iskalnika, ki poišče informacije, ki jih objavijo ali postavijo na internet tretje
osebe, jih samodejno indeksira, začasno shrani in končno da na voljo internetnim
uporabnikom po prednostnem vrstnem redu, šteje za »obdelavo osebnih podatkov« v
smislu (b) točke 2. člena, če te informacije vsebujejo osebne podatke, in da se po drugi
strani družba, ki iskalnik upravlja, šteje za »upravljavca« navedene obdelave v smislu
navedene (d) točke 2. člena.

131

Glej: sodba C-131/12, točka. 108.
Razen, če nacionalna zakonodaja določa drugače.
133
Glej: sodba C-131/12, točka 108.
134
Prav tam, točka 134.
135
Prav tam, točka 19.
132

26

2. Prvi odstavek 4. člena Direktive 95/46/ES je treba razlagati tako, da se obdelava
osebnih podatkov izvaja v okviru dejavnosti poslovne enote upravljavca na ozemlju
države članice v smislu te določbe, če upravljavec iskalnika v eni od držav članic
ustanovi podružnico ali hčerinsko družbo, ki se ukvarja s trženjem in prodajo oglasnega
prostora na iskalniku, katerega dejavnost je usmerjena k prebivalcem tiste države
članice.
3. Po (b) točki 12. člena in (a) točki prvega odstavka 14. člena Direktive 95/46/ES mora
upravljavec iskalnika zaradi spoštovanja pravic iz teh določb in če so pogoji iz teh
določb dejansko izpolnjeni, s seznama zadetkov, ki se prikaže po iskanju, opravljenem
na podlagi imena osebe, odstraniti povezave na spletne strani, ki jih objavijo tretje osebe
in ki vsebujejo podatke, ki se nanašajo na to osebo, tudi če to ime ali te informacije niso
predhodno ali sočasno izbrisane s teh spletnih strani in tudi če je – če gre za tak primer –
njihova objava na navedenih straneh sama po sebi zakonita.
4. Na podlagi (b) točke 12. člena in (a) točke prvega odstavka 14. člena Direktive
95/46/ES je treba v okviru presoje pogojev za uporabo teh določb med drugim
ugotoviti, ali ima konkretna oseba pravico, da zadevna informacija, ki se nanaša nanjo,
zdaj ni več povezana z njenim imenom prek seznama zadetkov, ki se prikaže po iskanju,
opravljenem na podlagi njenega imena, pri čemer ugotovitev obstoja take pravice ni
odvisna od tega, da vključitev zadevne informacije na seznam zadetkov tej osebi
povzroča škodo. Ker lahko zadevna oseba v skladu s temeljnimi pravicami, ki jih ima
na podlagi 7. člena in 8. člena Listine EU, zahteva, da konkretna informacija ni več na
voljo splošni javnosti prek vključitve na tak seznam zadetkov, imajo te pravice
načeloma prednost ne le nad gospodarskim interesom upravljavca iskalnika, ampak tudi
nad interesom te javnosti, da do navedene informacije dostopi z iskanjem na podlagi
imena te osebe. Vendar ne bi bilo tako, če bi se izkazalo, da je iz posebnih razlogov, kot
je vloga navedene osebe v javnem življenju, poseg v njene temeljne pravice upravičen
zaradi prevladujočega interesa navedene javnosti, da ima prek te vključitve dostop do
zadevne informacije.
Sodišče EU je torej razsodilo, da je družba, ki upravlja internetni iskalnik, odgovorna za
izvajano obdelavo osebnih podatkov, ki so prikazani na spletnih straneh tretjih oseb, in
če se pri iskanju, opravljenem na podlagi imena osebe, na seznamu zadetkov prikaže
povezava na spletno stran, ki vsebuje informacije o konkretnem posamezniku, lahko
takšen posameznik neposredno pri upravljavcu ali, če ta ne ukrepa, neposredno od
pristojnega organa zahteva odstranitev povezave na spletno stran iz seznama
zadetkov,136 če so podatki glede na vse okoliščine obravnavanega primera neprimerni,
neustrezni ali ne več ustrezni oziroma pretirani glede na razloge, iz katerih so bili
obdelani, in je potekel določen čas.
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Sodba je podrobneje obravnavana v naslednjih poglavjih. Že pri samem tolmačenju
odločbe po njeni izdaji prihaja do napačnega razlage, in sicer, da je Sodišče EU
ustvarilo novo, t. i. pravico do pozabe, ki omogoča posameznikom, da so informacije o
njih izbrisane s svetovnega spleta. K zmedi je pripomoglo tudi mnenje generalnega
pravobranilca Niila Jääskinena,137 ko je ta navedel, da primer vsebuje vprašanje, ki se
nanaša na morebitno pravico posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, »biti
pozabljen«, medtem ko Sodišče EU takšnega izraza v svoji sodbi ne uporabi.138 Vendar
pa je treba že na tem mestu poudariti, da sodba takšne pravice posameznikom ne
podeljuje, saj lahko ob pozornem branju ugotovimo, da sodba upravljavcem spletnih
iskalnikov nalaga odstranitev povezave na spletno stran iz seznama njihovih zadetkov,
pa še to le na podlagi iskanja po posameznikovem imenu oziroma priimku.139 Zato
lahko rečem tudi, da je izraz pravica do pozabe nekoliko ponesrečen in ne odraža
resničnega namena tega instituta.
3.3.4.1. Stvarno področje uporabe Direktive 95/46/ES
Sodišče EU se je v zadevni sodbi naprej opredelilo do med strankami različno
tolmačenih pravnih pojmov. Sama pravica (do pozabe) sicer temelji na (a) točki 12.
člena Direktive 95/46/ES, ki ureja popravke, izbris in blokiranje podatkov, ter (b) točki
14. člena, ki ureja pravico do ugovora na obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo
nanj.
Definicija osebnega podatka je bilo eno izmed ključnih vprašanj v sodbi. Če podatki
oziroma informacije, ki jih obdelujejo spletni iskalniki z avtomatskimi sredstvi ali brez
njih,140 niso osebni podatki, potem zanje ne veljajo določila Direktive 95/46/ES.141
Osebni podatek pomeni katerokoli informacijo, na podlagi katere je oziroma bo
posamezno osebo mogoče neposredno ali posredno identificirati, predvsem s
sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, ki so značilni
za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali socialno identiteto.
Kot je izpostavil že sam generalni pravobranilec, samo ime za neposredno identifikacijo
fizične osebe na internetu običajno ne bo zadostovalo, saj je na svetu pogosto več ljudi z
istim imenom. Mogoče pa je s kombinacijo imena in priimka kot iskalnega izraza
posredno identificirati fizično osebo v smislu (a) točke 12. člena Direktive 95/46/ES, saj
rezultat iskanja v indeksu iskalnika razkrije omejen niz povezav, na podlagi katerih
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lahko internetni uporabnik razlikuje med osebami z enakim imenom, zato je takšne
informacije vsekakor mogoče šteti za osebne podatke.142
Sodišče EU je internetne iskalnike oziroma dejavnost iskalnikov opredelilo kot iskanje
informacij, ki jih objavijo ali plasirajo na svetovni splet tretje osebe, iskalniki pa jih
nato samodejno indeksirajo, začasno shranijo in končno dajo na voljo internetnim
uporabnikom po prednostnem vrstnem redu.143 Ker so ti postopki izrecno in nepogojno
našteti v (b) točki 2. člena Direktive 95/46/ES, jih je treba šteti za obdelavo osebnih
podatkov, pri tem pa ni pomembno, da družba, ki upravlja iskalnik, uporablja enake
postopke tudi za druge vrste informacij, in ne razlikuje med temi informacijami ter
osebnimi podatki. Slednjega ne omaje niti dejstvo, da so ti podatki že objavljeni na
internetu in jih ta iskalnik ne spreminja; kar se tiče takšne obdelave, so spletni iskalniki
odgovorni za obdelavo ter kakovost podatkov.144 Morebitna nasprotna razlaga bi bila v
nasprotju s ciljem Direktive 95/46/ES po zagotovitvi učinkovitega in popolnega varstva
temeljnih pravic in svoboščin fizičnih oseb ter predvsem pravice do zasebnosti pri
obdelavi osebnih podatkov.145
Ob takšnem pojasnilu Sodišča EU torej ni dvoma, da pod zadevno dikcijo spadajo
največji spletni iskalniki, kot so Google, Bing in Yahoo.146 Problem se pojavi, ker je
Sodišče EU v 53. točki sodbe navede, da je treba cilje Direktive 95/46/ES razlagati
široko. Tako je ostalo nedorečeno, ali (stvarno) področje uporabe Direktive 95/46/ES
obsega tudi spletne strani, ki vsebujejo iskalnike, kot sta Faceebok in Twitter, ki so tudi
sami ponudniki iskanja v okviru funkcionalnosti spletne strani oziroma indeksirajo,
začasno shranijo in končno dajo podatke na voljo internetnim uporabnikom po
prednostnem vrstnem redu. Menim, da bi bilo takšno tolmačenje Direktive 95/46/ES
preširoko, saj ti ne ustvarjajo enakih učinkov kot spletni iskalniki. Delovna skupina za
varstvo podatkov iz člena 29, ki je javnosti posredovala smernice za izvajanje zadevne
sodbe, je navedla, da se sodba (sicer) neposredno nanaša na spletne iskalnike, kar pa ne
pomeni, da je ni mogoče uporabiti tudi v primeru drugih upravljavcev. Pravica se lahko
izvaja, kadarkoli so izpolnjeni pogoji iz sodbe.147
V zadevi sodbi je Sodišče EU izrecno navedlo, da se lahko povezave na spletno stran
odstranijo samo na podlagi iskanja, opravljenega na podlagi navedenega termina
(posameznikovo ime). Vendar pa se lahko posameznika posredno identificira tudi kako
drugače, kot le z iskanjem po imenu in priimku. Zato menim, da lahko posameznik
zahteva odstranitev hiperpovezav, ki so rezultat iskanja tudi po njegovem vzdevku ali
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drugih besednih zvezah, če ga je mogoče na podlagi teh določno ali določljivo
identificirati. Takšna razlaga tudi ne bi bila neskladna z definicijo osebnega podatka iz
2. člena Direktive 95/46/ES.148
3.3.4.2. Teritorialno področje uporabe direktive
Vprašanja v zvezi z ozemeljsko uporabo Direktive 95/46/ES je mogoče razdeliti v dve
kategoriji, in sicer na pristojnost nacionalnih organov za varstvo podatkov znotraj EU
oziroma določanje, pravo katere države članice EU se v konkretnem primeru uporabi,
ter na uporabo zakonodaje za obdelavo podatkov zunaj meja EU.149
Na prvi sklop vprašanj je Sodišče EU odgovorilo, da se uporablja Direktiva 95/46/ES
(in s tem španska zakonodaja), saj je Google Spain SL hčerinska družba Google Inc. ter
posledično izpolnjuje pogoj ustanovitve oziroma poslovne enote v smislu Direktive
95/46/ES. Vendar pa pravna oblika oziroma subjektiviteta posamezne poslovne enote ni
pomembna, ta je lahko preprosto izpostava družbe, ki nima lastne pravne subjektivitete,
ali pa hčerinska družba, ki je pravna oseba. Obdelava osebnih podatkov spletnega
iskalnika Google se izvaja v okviru dejavnosti Googla Španiji oziroma Google Spain
SL kot hčerinske družbe Google Inc. na podlagi (a) točke prvega odstavka 4. člena
Direktive 95/46/ES, saj slednja učinkovito in dejansko izvaja dejavnost z ustaljenim
režimom. Zakonodajalec EU je namreč določil posebej široko ozemeljsko področje
uporabe Direktive 95/46/ES, s čimer je želel preprečiti, da bi bila oseba izključena iz
varstva, ki ga ta zagotavlja oziroma da bi se to varstvo obšlo. Posledično se obdelava
osebnih podatkov izvaja v okviru dejavnosti poslovne enote, če je namen poslovne
enote takšen, da v (tej) državi članici zagotovi trženje in prodajo oglasnega prostora na
(tem) iskalniku.150 Takšna razlago lahko vzamem za ustrezno, saj je skupni cilj vseh
iskalnikov pridobivanje dobička iz storitve oglaševanja. Če obveznosti in zahteve iz
Direktive 95/46/ES za takšne iskalnike ne bi veljale, bi to ogrozilo polni učinek te
direktive ter se ne bi moglo zagotoviti učinkovitega in popolnega varstva temeljnih
pravic in svoboščin fizičnih oseb.151
Torej, ne glede na to, da se sam strežnik – na katerem se obdelujejo osebni podatki –
nahaja izven EU, veljajo pravila o varstvu osebnih podatkov EU tudi za upravljavce
spletnih iskalnikov, če imajo ti podružnice ali hčerinske družbe v eni izmed držav članic
EU in takšna entiteta pospešuje prodajo oglasnega prostora za glavnega upravljavca.
Direktiva 95/46/ES ne zahteva, da se obdelava osebnih podatkov izvaja v okviru
podružnic ali hčerinskih družb samih. Tudi če upravljavec na ozemlju EU nima
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podružnice ali hčerinske družbe, se zadevna pravila uporabijo, če gre za učinkovito in
dejansko izvajanje dejavnosti prek ustaljenih režimov152.153
Pomembno je še poudariti, da izvajanje pravice do pozabe ni omejeno le na državljane
EU ter na iskalnike, ki delujejo pod posameznimi domenami. Posameznik bo lahko
zahteval odstranitev rezultatov iskanja, če bo podana pristojnost prava EU oziroma
pristojnost zakonodaje države članice v skladu s 4. členom Direktive 95/46/ES,154
seveda če so izpolnjeni tudi preostali kriteriji, ki so obravnavani v nadaljevanju.
3.3.4.3. Odgovornost ponudnikov iskanja v primerjavi z odgovornostjo urednikov
V zvezi z obsegom odgovornosti spletnega iskalnika (oziroma družbe, ki upravlja
spletni iskalnik), je Sodišče EU ugotovilo, da je interes spletnih iskalnikov pri obdelavi
osebnih podatkov ekonomski. Ti morajo pod posameznimi pogoji s seznama zadetkov,
ki se prikažejo pri iskanju, opravljenem na podlagi imena osebe, odstraniti povezave na
spletne strani, ki jih objavijo tretje osebe in ki vsebujejo informacije, ki se nanašajo na
to osebo. Takšna obveznost lahko obstaja tudi, če to ime ali te informacije niso
predhodno ali sočasno izbrisane s teh spletnih strani in tudi, če je bila njihova objava
sama po sebi zakonita.
Sodišče je namreč besedilo (b) točke 12. člena Direktive 95/46/ES, ki določa pravico
posameznika do dostopa do podatkov, in (a) točko prvega odstavka 14. člena Direktive
95/46/ES, ki ureja pravico do ugovora, razlagalo tako, da se z njima zagotovi pravica do
zasebnosti pri obdelavi osebnih podatkov. Osebe, ki obdelujejo osebne podatke, imajo
obveznost zagotoviti njihovo kakovost in tehnično varnost, obvestiti morajo nadzorni
organ o okoliščinah, v katerih se lahko izvaja obdelava, posamezniki, na katere se
obdelava takšnih podatkov nanaša, pa imajo pravico do obveščenosti o obdelavi in
njenem poteku, pravico do vpogleda v obdelavo in pravico do ugovora njihovi obdelavi.
Na to pravico se nanašata tudi 7. člen Listine EU, ki zagotavlja spoštovanje zasebnega
in družinskega življenja, ter 8. člen Listine EU, ki zagotavlja varstvo osebnih podatkov.
155
Ker je spletni iskalnik torej upravljavec osebnih podatkov, se te obveznosti nanašajo
tudi nanj. Direktiva 95/46/ES v (f) točki 7. člena v povezavi z (b) točko 12. člena
postavlja tudi omejitev zakonite obdelave osebnih podatkov, kadar nad interesi
upravljavca, tretje stranke ali strank, ki so jim podatki posredovani, prevladajo temeljne
pravice in svoboščine konkretnega posameznika. Posameznik ima tudi pravico
kadarkoli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov na podlagi (a) točke 14. člena Direktive
95/46/ES. Vendar bo v tem primeru treba presojati med pravicami te osebe, ki jih ima
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po 7. in 8. členu Listine EU, ter pravico internetnih uporabnikov dostopati do
informacij, ki se nanašajo na takšno osebo. 156
Odgovornost spletnega iskalnika pa ni enaka odgovornosti izdajatelja oziroma urednika
spletne strani. Obdelava, ki jo opravi izdajatelj spletne strani, na kateri se objavijo
informacije o posamezni fizični osebi, je lahko v nekaterih okoliščinah izvedena v
novinarske namene ter je tako na podlagi 9. člena Direktive 95/46/ES (lahko) izvzeta iz
zahtev oziroma obveznosti po Direktivi 95/46/ES, medtem ko to ni mogoče pri
obdelavi, ki jo izvede upravljavec iskalnika.157 Poleg tega pa razlog, ki na podlagi 7.
člena Direktive 95/46/ES upravičuje objavo osebnega podatka na spletnem mestu, ni
nujno enak razlogu, ki se uporabi za dejavnost iskalnikov. Vendar pa tudi, kadar je tak
razlog enak, je rezultat uravnoteženja konkretnih interesov, ki ga je treba opraviti na
podlagi (f) točke 7. člena in (a) točke prvega odstavka 14. člena Direktive 95/46/ES,
lahko različen glede na to, ali gre za obdelavo, ki jo izvede upravljavec iskalnika, ali pa
obdelavo, ki jo izvede izdajatelj te spletne strani. Legitimni interesi, ki upravičujejo
obdelavo, so lahko različni, prav tako tudi posledice obdelave osebnih podatkov
zadevne osebe in vpliv na njeno zasebno življenje niso nujno enaki.158
Osebni podatki posameznika se lahko replicirajo tudi na drugih spletnih mestih, ker pa
za osebe, odgovorne za njihovo objavo, ne velja vedno pravo Unije, ne bi bilo mogoče
zagotoviti učinkovitega in popolnega varstva posameznikov, če bi ti morali te najprej
oziroma sočasno doseči, da dotične informacije najprej izbriše izdajatelj spletne
strani.159 Ne nazadnje pa lahko sama vključitev spletne strani in na njej vsebovanih
informacij v seznam zadetkov, ki se prikaže po iskanju, opravljenem na podlagi imena
fizične osebe, bistveno olajša dostopnost konkretnih informacij vsem internetnim
uporabnikom, ki iščejo informacije o posamezni osebi, kar lahko bistveno pripomore k
širjenju informacij in lahko v posameznih primerih pomeni celo hujše poseganje v
temeljno pravico do zasebnosti kot pa samo objava, ki jo izvede izdajatelj spletne
strani.160 S takšnim iskanjem se lahko pridobijo informacije, ki se nanašajo na številne
vidike posameznikove zasebnosti, ki jih brez spletnega iskalnika ne bi bilo mogoče
povezati oziroma bi bilo to bistveno težje.161
Treba je še poudariti, da ne gre enačiti iskalnikov, ki so vključeni v spletne strani, in (t.
i. zunanjih) spletnih iskalnikov, saj ne proizvajajo enakih učinkov. Prvi namreč iščejo
podatke le znotraj določenih spletnih strani oziroma domen in če bo internetni
uporabnik iskal določeno osebo prek takšnih iskalnikov, ne bo mogel vzpostaviti
popolnega profila prizadete osebe oziroma takšno iskanje ne bo imelo resnih posledic za
zadevno osebo. Zato ima lahko posameznik pod določenimi pogoji pravice iz (b) točke
156

Prav tam, stran 162.
Glej: sodba C-131/12, točka 85.
158
Prav tam, točka 86.
159
Prav tam, točka 84.
160
Prav tam, točka 87
161
Povzeto po: Delovna skupina za varstvo podatkov iz člena 29, stran 5.
157

32

12. člena in (a) točke prvega odstavka 14. člena Direktive 95/46/ES (le) proti spletnemu
iskalniku, ne pa tudi proti izdajatelju spletne strani.
3.3.4.4. Legitimen interes potencialno zainteresiranih internetnih uporabnikov
Eden izmed pogojev za zakonito obdelavo osebnih podatkov je tudi, da je obdelava
potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec, 162 ki so mu
osebni podatki posredovani, vendar to samo takrat, kadar nad takimi interesi prevladajo
temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.163
Razlaga Sodišča EU nakazuje, da je treba obseg varstva pravic po Direktivi 95/46/ES
vedno presojati glede na namen in tveganja, ki jih predstavlja takšna obdelava (ali
objava) oziroma glede na tveganja, ki jih predstavlja obdelava za prizadetega
posameznika.164 Izbris posameznih povezav s seznama zadetkov lahko glede določenih
informacij vpliva na legitimen interes potencialno zainteresiranih internetnih
uporabnikov, da dostopajo do takšnih informacij. Zato je treba vzpostaviti pravično
ravnotežje med tem interesom in temeljnimi pravicami posamezne osebe. To ravnotežje
pa je v posameznih primerih odvisno najprej od same narave konkretne informacije in
kako občutljiva je zadevna informacija za konkretno osebo ter od interesa javnosti, da
razpolaga s to informacijo. Predvsem bo interes javnosti med drugim odvisen tudi od
vloge, ki jo ima ta oseba v javnem življenju.165
Sodišče EU je s takšno obrazložitvijo na nek način znižalo raven varstva svobode
izražanja in pravice do obveščenosti,166 kljub temu pa ne na način, kot ga prikazujejo
nekateri mediji.167 Takšna informacija je še vedno dostopna na spletu, Sodišče EU je
omejilo iskanje teh informacij, sama po sebi pa informacija ni odstranjena. Le njeno
iskanje je torej oteženo. Vendar pa tudi ta omejitev – kot že pojasnjeno – ni absolutna,
pač pa se nanaša na iskanje po posameznikovem imenu. Tako je te informacije še vedno
mogoče najti z uporabo drugih iskalnih nizov.168
Na podlagi navedenega je mogoče sklepati, da ne gre za pravo pravico do pozabe,
temveč omejevanje povezav do spletnih strani. Sodišče EU tudi ni povzdignilo pravice
do pozabe nad temeljne pravice. Ravno nasprotno, zahtevo posameznika po izbrisu je
treba presojati posamezno, od primera do primera, z iskanjem pravičnega ravnotežja
med legitimnimi interesi internetnih uporabnikov in temeljnimi pravicami posameznika.
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Kljub temu bo slednje mogoče le, kjer shranjevanje podatkov ni več potrebno oziroma
pomembno za prvotni namen obdelave, za katerega so bili podatki zbrani.169
Čeprav je Sodišče EU družbi Google Inc. oziroma Google Spain SL naložilo, da izbriše
povezavo, ki omogoča dostop do obvestila o nepremičninski dražbi, pa ni naložilo, da bi
bilo treba v kakršni koli obliki spremeniti ali odstraniti prvotno vsebino. Odstranjevanje
časovno zastarelih in relativno nepomembnih povezav tako ne moremo enačiti z
brisanjem izvorne vsebine.170
3.3.4.5. Pogoji za izvajanje pravice do pozabe
Sama Direktiva 95/46/ES podrobnejših določb o izvajanju pravice do pozabe ne
vsebuje, zato menim, da se je pri tem treba opreti na nacionalno zakonodajo, hkrati pa
tudi na EKČP in sodno prakso ESČP.171 Iskalnik Google, ki so mu sledili tudi nekateri
večji iskalniki, je že kmalu po sodbi vzpostavil vlogo, ki naj bi poenostavila
posameznikovo zahtevo za izbris.172 Poteza Googla (in ostalih iskalnikov) je razumljiva.
Glede na naloženo breme bi bilo brez ustrezne sheme pravico praktično nemogoče
izvajati, saj je že prvi dan po vzpostavitvi omenjene sheme173 družba prejela prek
12.000 zahtevkov za izbris,174 medtem ko je do časa pisanja tega poglavja prejel že
709.300 zahtev, od tega iz Slovenije 1.974.175
Sprva zakonita obdelava osebnih podatkov lahko s potekom razumnega časa postane
neskladna z Direktivo 95/46/ES, če ti podatki niso več potrebni za namene, zaradi
katerih so bili prvotno zbrani ali obdelani, še toliko bolj pa, če so neprimerni, neustrezni
oziroma ne več ustrezni ali pretirani glede na te namene in pretečen čas. 176 Hkrati pa je
treba upoštevati naravo posamezne informacije in interes javnosti do dostopa do te
informacije, ki je odvisna tudi od vloge, ki jo ima ta oseba v javnem življenju.177
Iz takšne odločitve Sodišča EU je mogoče razbrati, da so torej bistveni kriteriji za
upravičeno zahtevo posameznika predvsem štirje: vloga posameznika v javnem
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življenju, narava same informacije, vir informacije ali t. i. razlog za objavo ter časovna
komponenta oziroma pretečeni čas od objave.178
Vloga posameznika v javnem življenju
Vloga, ki jo ima posameznik v javnem življenju, je bistvena pri tehtanju med pravico do
varstva osebnih podatkov in pravico do zasebnosti ter pravico oziroma interesom
javnosti do dostopa do teh informacij.179 Menim, da je za razjasnitev tega kriterija treba
upoštevati že izoblikovano sodno prakso ESČP glede razlikovanja med javnimi in
zasebnimi osebami. Jasno je, da posamezniki z vidno vlogo v javnem življenju ali t. i.
absolutno javne osebe, med katere spadajo na primer politiki, ne morejo oziroma bodo
bistveno težje upravičile zahtevo po odstranitvi povezave s seznama zadetkov, saj ima
javnost upravičen interes kritizirati njihova ravnanja in mišljene oziroma upravičen
interes za iskanje informacij, ki temeljijo na njihovem imenu.180
V zvezi z relativno javnimi osebami oziroma posamezniki, ki se javnosti ne
izpostavljajo zavestno in voljno oziroma če se že, ima takšna izpostavitev manjši
splošni družbeni pomen,181 je treba ugotoviti, da bo obstajal interes javnosti običajno le
v zvezi z določenimi informacijami, zato imajo lahko takšne informacije večjo težo pri
odklonitvi posameznikove zahteve.182
Drugače je pri zasebnikih oziroma posameznikih, ki jim pripada pravica anonimnosti in
ki so deležni največje stopnje pričakovane zasebnosti. Takšni posamezniki bodo svojo
zahtevo po izbrisu bistveno lažje utemeljili, vendar pa je pri tem treba upoštevati tudi
preostale tri kriterije, predvsem naravo informacije in razloge za objavo.
Narava same informacije
V zvezi z naravo informacije je treba ločiti med informacijami, ki že same po sebi težijo
k njihovem varovanju in pri katerih je večjih poudarek na varovanju zasebnosti. Te
informacije so:
- zasebni kontaktni podatki ali drugi identifikacijski podatki, kot je telefonska
številka, številka kreditne oziroma bankomat kartice;
- podatki o posameznikovem intimnem življenju z izjemo javnih oseb, saj imajo
te manjšo stopnjo zasebnosti;
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podatki o premoženju in dohodkih posameznika, vendar pa so tudi ti podatkih
lahko v posameznih primerih v javnem interesu, predvsem pri javnih
funkcionarjih in v zvezi z opravljanjem javnih funkcij;
podatki, ki se nanašajo na rasno in etično poreklo posameznika, verska ter druga
prepričanja, ponovno bodo tukaj javne osebe deležne manjše pričakovane
stopnje zasebnosti;
osebni podatki mladoletnikov oziroma informacije, ki so bile objavljene, ko
posameznik še ni bil star 18 let. V takšnih primerih je treba vedno ravnati v
otrokovo korist. Takšno vodilo vsebuje tudi 24. člen Listine EU, ki določa, da je
treba pri vseh ukrepih javnih organov ali zasebnih ustanov, ki se nanašajo na
otroke, upoštevati predvsem otrokove koristi;183
netočne informacije, pri katerih obstaja tveganje za poseg v čast in dobro ime
posameznika. Jasno je, da netočne informacije utemeljujejo težnjo posameznika
po izbrisu takšne informacije oziroma povezave do nje.184

Nato so še informacije oziroma podatki, pri katerih bi lahko hitro utemeljili interes
javnosti do dostopa do takšnih podatkov Predvsem bi v tem primeru lahko rekli, da ima
javnost upravičen interes seznaniti se z informacijami, ki se nanašajo na:
- politične in verske razprave, v katerih je sodeloval posameznik; kljub temu da
bo šlo v tem primeru za podatke, ki se nanašajo na točno določeno osebo, ni
nujno, da ti podatki posegajo v pravico do zasebnosti. Zato manj kot bo v
takšnih razpravah podatkov o posameznikovem zasebnem življenju, tem
sprejemljivejša bo objava;185
- kriminalno dejavnost ali preteklost posameznika; vendar pa bo zahteva po
izbrisu lahko vseeno upravičena, če se kršitve nanašajo le na manjša kazniva
dejanja, od storitve katerih je minilo že veliko let;
- informacije, ki prispevajo k razpravi o vprašanjih splošnega pomena;
- resnične oziroma točne informacije o posamezniku, ki ne posegajo v njegovo
čast in dobro ime ter zasebnost, pri tem pa bo treba presoditi, ali gre zgolj za
mnenja posameznika oziroma objavitelja ali pa za dejanske podatke. Podatki
tudi ne smejo dati neustreznega in zavajajočega vtisa o posamezniku;186
- informacije o posamezniku, ki so sestavni del dogodkov iz preteklosti. Jasno je
namreč, da če imamo opraviti z zgodovinskimi osebnostmi in zgodovinskimi
dogodki, ima javnost velik interes za dostop do teh informacij s pomočjo iskanja
prek imena posameznika;
- vsebino, ki je sestavni del znanstvenega izražanja in umetniškega ustvarjanja, saj
bi lahko odstranitev imena posameznika z rezultatov iskanja izkrivila pretekle
znanstvene raziskave oziroma otežila njihovo dostopnost,187 enako pa je pri
umetniškem delovanju bistveno ravno umetnikovo svobodno ustvarjalno
183
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oblikovanje, v katerem se odražajo njegovi vtisi, izkušnje in doživetja, ki jih
umetnik prek določene umetniške izrazne oblike posreduje javnosti.
Seveda bo v vsakem konkretnem primeru treba tehtati med tem, kateri elementi
prevladujejo oziroma kako daleč seže interes javnosti glede dostopa do posameznih
podatkov in tem, kje je meja med osebnimi pravicami posameznika ter svobodo
izražanja.
Da je narava informacije bistvena, kaže tudi primer, o katerem je nedavno odločalo
nizozemsko ustavno sodišče188. Obravnavalo je namreč primer posameznika, ki je bil
leta 2012 zaradi poskusa atentata obsojen na šestletno zaporno kazen. O zadevnem
atentatu je kasneje lokalni pisatelj napisal roman, katerega glavni lik je bilo
posameznikovo (Arthur Van M.) ime. Slednji je od nizozemskega sodišča zahteval, da
Googlu naloži izbris povezav, ki so rezultat iskanja po njegovem imenu, predvsem
povezav, ki so vodile do zadevne knjige. Tožnik je na redni instančni poti uspel, vendar
pa je nizozemsko ustavno sodišče vrnilo zadevo v ponovno odločanje
prvostopenjskemu sodišču z navodilom, da ponovno preuči težo pravice javnosti do
informacije v navedenem primeru.189
Francosko upravno sodišče pa je celo Sodišču EU znova postavilo vprašanje za
predhodno odločanje, ki se nanaša na razlago Direktive 95/46/ES in sodbe C-131/12, in
sicer iz razloga obsega odgovornosti ter pristojnosti spletnega iskalnika, predvsem pa iz
razloga boljše utemeljitve meril, ki veljajo v primeru, ko se izbrisni zahtevek nanaša na
kazniva dejanja in kazenske obsodbe posameznika.190
Izvor objavljene informacije
Pri presoji, ali ima javnost upravičen interes do dostopa do informacij oziroma iskanja
informacij po posameznikovem imenu, je pomembno, da se preuči tudi vir informacij in
razloge za objavo.191 V primeru objav, ki so popolnoma skladne z etičnim standardom
in usmeritvami novinarskega poročanja, bo imela javnost običajno upravičen interes do
dostopa do teh informacij in seznanitve z dotičnimi zadevami. Naloga novinarjev je
namreč, da obveščajo javnost o dejavnosti oblasti in ostalih stvareh, pomembnih za
izvajanje državljanske dolžnosti, ter da razvijajo javno debato. Enako je mogoče trditi
za objave državnih oziroma oblastnih organov. Državni organi informacije objavljajo na
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podlagi zakona, še vedno pa je mogoče, da bo tudi takšna informacija postala s potekom
časa nepomembna.192
Drugače bo pri podatkih oziroma informacijah, ki jih objavijo tretje osebe, oziroma pri
informacijah, ki temeljijo le na mnenju posameznika in so objavljene na spletnih
straneh, kot so družbena obrežja ali blogi.
Pretečeni čas
Splošno pravilo pri presoji posameznikovih zahtevkov je tudi pretečeni čas. Sprva
pomembni in točni podatki lahko postanejo s pretekom določenega časa pretirani.193
Tudi v tem primeru je treba opozoriti, da če se podatkih tičejo posameznika, ki je v
preteklem času opravljal določeno javno funkcijo, ne glede na to, da se je vloga takšne
osebe v javnem življenju nato spremenila, ima javnost upravičen interes dostopati do
teh podatkov oziroma jih lažje iskati za čas, ko je posameznik opravljal javno
funkcijo.194
Zlasti bo merilo pretečenega časa pomembno v zvezi s podatki o kriminalni dejavnosti
posameznika. Večina zakonodaj držav članic omogoča t. i. rehabilitacijo, na podlagi
katere se po poteku ustreznega časa ali na prošnjo posameznika kazenska obsodba
izbriše iz kazenske evidence in prenehajo vse pravne posledice obsodbe, obsojenec pa
velja za neobsojenega.195 V primeru zakonske rehabilitacije so pogoji za njen obstoj
odvisni predvsem od teže kazni in poteka določenega časa, v katerem posameznik ne
sme storiti novega kaznivega dejanja.196 Menim, da bo imel posameznik v primeru, da
je bil obsojen za manjše kaznivo dejanje, od storitve katerega je preteklo že ogromno
časa, prednost pri odstranitvi s seznama iskanja. Za pomoč pri ugotavljanju časovne
komponente je v tem primeru lahko že sam zakon, ki ureja rehabilitacijo, saj je namen
rehabilitacije ravno v tem, da pretekla obsodba ne bremeni posameznika, ki izpolni
pogoje za rehabilitacijo, s čimer se preprečuje stigmatizacija javnosti zaradi njegovih
preteklih odločitev ter se mu omogoči popolna reintegracija v družbo. V tem primeru že
sam zakon predpostavlja, da posameznikova pravica do zasebnosti prevlada nad pravico
javnosti do obveščenosti in dostopa do teh informacij ne samo v kazenski evidenci
temveč tudi na spletu. Nedopustno je, da bi takšne informacije o posamezniku za vedno
ostale na internetu. Vendar pa enako ne morem trditi za primer, ko bi bila za kaznivo
dejanje obsojena javna oseba. V tem primeru je lahko takšna informacija v družbenem
interesu in javnost ima pravico dostopa do nje, ne glede na to, da se takšna obsodba iz
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kazenske evidence izbriše. To mora še toliko bolj veljati za primere, ko kaznivo dejanje
izvrši javni funkcionar med opravljanjem javne funkcije, zato je treba zahtevo takšnega
posameznika po izbrisu zavrniti. Podobno lahko trdim za primer obsodbe na težja
kazniva dejanja (na primer posilstvo ali umor).197 Tudi v teh primerih se ima javnost
pravico informirati o takšnih posameznikih, vendar pa je za posamezne primere vseeno
treba dopustiti določeno polje individualne presoje.
V zvezi s tem naj omenim primer, ki se je znašel pred japonskim vrhovnim sodiščem.
Gre za primer posameznika, ki se je skliceval na pravico do pozabe, katere navdih je
črpal iz zadeve C-131/12. Japonsko sodišče je njegovo zahtevo zavrnilo, ker je šlo za
posameznika, obsojenega zaradi otroške prostitucije.198
Vendar pa menim, da nikoli ne bo v interesu javnosti, da izve za podatke oziroma
podrobnosti iz osebnega življenja posameznika,199 ali za njegove zasebne kontaktne
podatke in druge identifikacijske podatke. V teh primerih je treba časovni element
zanemariti in vedno odstraniti povezave, ki posegajo v zasebnost, čast in dobro ime
posameznika.
3.3.4.6. Ali se sodba lahko aplicira tudi na primere obrekovanja in sorodne
zadeve?
Pri izvajanju pravice do pozabe in naštetih pogojih izvedbe se upravičeno pojavlja tudi
vprašanje, ali jo lahko uporabimo tudi v primerih obrekovanja oziroma temu podobnih
primerih.
Menim, da je takšen sklep mogoč. Sodišče EU je jasno poudarilo, da temeljne pravice,
ki jih ima posameznik po 7. in 8. členu Listine EU, prevladajo ne le nad gospodarskim
interesom upravljavca iskalnika, ampak tudi nad interesom te javnosti, da navedeno
informacijo najde z iskanjem na podlagi imena te osebe.200 Pri tem menim, da niti ni
potrebno, da preteče določeno daljše časovno obdobje, da se zahteva takšna odstranitev
s seznama zadetkov. Pretečeni čas je namreč pomemben le pri informacijah oziroma
podatkih, ki so postali neustrezni s potekom določenega časa, kot je to bilo v primeru
Maria Costeja Gonzáleza, kjer so informacije (o nepremičninski dražbi) s potekom časa
postale pretirane in neustrezne.
Če si samo zamislimo hipotetično situacijo, ko tretja oseba o posamezniku raznaša
neresnične informacije ali vodi t. i. osebno kampanjo proti njemu v obliki obrekovanja
ali celo sovražnega govora, pri čemer se lahko zgodi, da je avtor neznan ali pa ponudnik
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internetnih storitev zunaj EU, kar zelo oteži pravno varstvo oziroma začetek sodnih
postopkov za odstranitev oziroma umik takšnih objav.201 Možnost, da se posameznik v
teh primerih lahko obrne na spletni iskalnik in zahteva odstranitev posameznih
zadetkov, lahko znatno pripomore omejiti širjenje, škodo in negativni učinek takšne
objave.202 Javnost v takšnih primerih nima interesa dostopati do teh informacij in takšna
informacija je neustrezna z vidika Direktive 95/46/ES že samega začetka.
V zvezi z obrekovanjem je zanimiva sodba irskega okrožnega sodišča, ki se nanaša na
lokalnega politika Marka Savaga.203 Ta je od spletnega iskalnika Google zahteval, da
odstrani povezavo, ki se stalno pojavi, ko vanj vnese svoje ime, in sicer »Mark Savage,
homofobni kandidat dublinskega severnega okrožja«. Google Ireland Inc. je njegovo
zahtevo zavrnil z razlogom, da je zadevni politik že večkrat izrazil svoja negativna
stališča o homoseksualcih, zaradi česar se je politik pritožil pri irskem informacijskem
komisarju (Data Protection Commissioner). Ta je odločitev Google Ireland Inc. potrdil
in dodal, da povezava vodi do neformalne diskusije in mnenja anonimnih uporabnikov,
zato takšne navedbe ni mogoče šteti za osebne podatke, na katere se lahko nanaša
pravica do pozabe. Okrožno sodišče, pri katerem je Savage vložil tožbo, tem navedbam
ni sledilo, saj je ugotovilo, da navedene objave dajejo vtis, kot da gre za resnična
dejstva. Objave namreč niso vsebovale nikakršnih narekovajev ali drugih znakov, ki bi
dajali vedeti, da gre zgolj za mnenje, zato je Googlu Ireland Inc. naložilo izbris dotične
povezave.204
V primeru Maxa Mosleya pa je francosko sodišče205 s pomočjo pravice do pozabe
pomagalo omejiti širjenje škodljive objave. Max Mosley je namreč dobil več primerov,
ki so prepovedali distribucijo videa in slik njegovega obiska prostitutk. Vendar pa se je
zadevni medij tako razširil (po različnih spletnih straneh), da jih je Google vsakokrat
zlahka našel, čeprav so bili prvotni viri blokirani. Iz tega razloga je od družbe Google
Inc. in Google France zahteval, da preneha indeksirati zadevne fotografije oziroma
videe. Google Inc. in Google France sta navajala, da je indeksiranje fotografij in videov
avtomatsko ter da ne razpolagata s sredstvi, ki bi omogočila umik teh povezav, čemur
pa francosko sodišče ni ugodilo.206 Menim, da o takšnih zahtevah posameznika ne more
biti nobenega dvoma, odločno je treba v teh primerih dati prednost pravici do časti in
201
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dobrega imena ter pravici do zasebnosti posameznika. Posebej pa mora to veljati v
primeru omilitve škodljivih posledic, ko posameznik že razpolaga s pravnomočno sodno
odločbo. V teh primerih mora biti posameznikovi zahtevi nemudoma, t. i. brez
presojanja s strani zasebnega subjekta, ugodeno.

4. PRAVICA DO POZABE V SPLOŠNI UREDBI O VARSTVU
PODATKOV
4. 5. 2016 je bila v Uradnem listu EU objavljena Uredba (EU) 2016/679 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih
podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES.207
Nova Splošna uredba o varstvu podatkov bistveno širše opredeljuje pojem osebnega
podatka. Osebni podatek tako pomeni katerokoli informacijo v zvezi z določenim ali
določljivim posameznikom, vendar pa skladno s tehnološkim razvojem ti sedaj
zajemajo tudi t. i. spletne identifikatorje, ki jih zagotavljajo naprave, aplikacije in druga
orodja oziroma protokoli ter omogočajo oblikovanje profilov posameznikov in njihovo
identifikacijo.208 Slednje je dobrodošlo, saj upošteva tudi oglaševalske piškotke oziroma
oglaševalske sisteme, ki ciljajo na določene skupine posameznikov, jim sledijo ter
prispevajo k prepoznavi posameznika.209 V kolikor pa posameznika ni mogoče niti
posredno identificirati ali gre za t. i. anonimne podatke, potem ne bodo podani pogoji za
stvarno področje uporabe Splošne uredbe o varstvu podatkov.210
Jasno je sedaj določena tudi ozemeljska uporaba Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki
poleg upravljavcev s sedežem v EU obsega tudi obdelovalce oziroma upravljavce, ki
usmerjajo svojo dejavnost na potrošnike v EU,211 s čimer se bo preprečil dvom, ali za
določene subjekte, ki sicer nimajo sedeža v EU, velja zakonodaja EU o varstvu osebnih
podatkov.212 Zgolj sama dostopnost spletne strani upravljavca, obdelovalca ali
posrednika v EU za slednje sicer ne bo dovolj, bo pa k sklepu, da konkreten subjekt
svojo dejavnost usmerja na potrošnike v EU pripomogli dejavniki, kot so jezik ali
valuta, ki se običajno uporablja v eni izmed držav članic oziroma možnost naročanja
blaga in storitev v enem izmed uradnih jezikov EU in navedba strank ali uporabnikov,
ki so v EU.
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2017], stran 5.
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Nadalje so v Splošni uredbi o varstvu podatkov navedene pravice posameznika, na
katere se nanašajo osebni podatki, ki se obdelujejo, določene pa so tudi obveznosti
upravljavcev glede zagotavljanja preglednih in lahko dostopnih informacij
posameznikov.213 Širše je opredeljena tudi pravica posameznika do odškodnine za
škodo, ki nastane kot posledica kršitve uredbe.214
Eno izmed temeljnih vodil Splošne uredbe o varstvu podatkov je, da morajo imeti
posamezniki nadzor nad obdelovanjem svojih osebnih podatkov. Zaradi tega sta bili v
njo vključeni dve pravici, in sicer pravica do pozabe ali izbrisa215 ter pravica do
prenosljivosti podatkov.216 Pravica do pozabe izhaja iz obravnavane sodbe.217 V prvem
odstavku 17. člena so od točke (a) do (f) navedeni primeri, ko lahko posameznik
zahteva izbris osebnih podatkov od upravljavca. Za to bo šlo predvsem, kadar:
- podatki niso več potrebni za namen, zaradi katerega so bili zbrani ali obdelani,218
- posameznik prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, drugotna pravna
podlaga za zakonito obdelavo podatkov pa ne obstaja,
- so bili osebni podatki obdelani nezakonito (v nasprotju s Splošno uredbo o
varstvu podatkov),
- je treba osebne podatke izbrisati na podlagi same zakonodaje,
- bi bili osebni podatki zbrani v nasprotju s pogoji za privolitev otroka v zvezi s
storitvami informacijske družbe.
Uvodna izjava Splošne uredbe o varstvu podatkov št. 65 posebej poudarja, da je pravica
do pozabe pomembna zlasti, kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni
podatki, dal svojo privolitev še kot otrok in se ni v celoti zavedal tveganj, ki so
povezana z obdelavo podatkov, ter jih želi pozneje odstraniti, zlasti z interneta. Zato
mora imeti takšen posameznik možnost, da to pravico uresničuje ne glede na dejstvo, da
ni več otrok.219 Vendar pa ne glede na navedeno izbris ne bo dovoljen, kadar je
obdelava potrebna zaradi uresničevanja pravice do svobode izražanja in obveščanja,
213

Povzeto po: Informacijski pooblaščenec, Reforma Evropskega zakonodajnega okvirja za varstvo
osebnih podatkov, dostopno na: https://www.ip-rs.si/novice/reforma-evropskega-zakonodajnega-okviraza-varstvo-osebnih-podatkov-1365/ [30 4. 2017].
214
82. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov in 23. člen Direktive 95/46/ES.
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17. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov.
216
20. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov.
217
Povzeto po: Jesenko Miha, GDPR – General Data Protection Regulation – Splošna uredba o varstvu
podatkov, dostopno na: http://www.insolvinfo.si/DnevneVsebine/Aktualno.aspx?id=169812 [15. 4.
2017].
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člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (v tem primeru to alinejo). To je lahko še toliko bolj težavno,
kadar posameznik doseže izbris določene informacije, nato pa se spremeni družbeni status te osebe (na
primer, kandidat na volitvah ter s tem javna oseba), česar se delno dotaknem na strani 53 magistrske
naloge. V takšnem primero ti podatki in informacije postanejo znova relevantne.
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Splošna uredba o varstvu podatkov namreč močno krepi varstvo otrok na internetu. Če se obdelava
osebnih podatkov nanaša na posameznika, ki še ni dopolnil 16 let, lahko takšen posameznik zahteva izbris
podatkov ne glede na njegovo starost, saj se šteje, da se takrat ni mogel v celoti zavedati tveganj v zvezi z
obdelavo. Glej tudi: Overview of the General Data Protection Regulation (GDPR), dostopno na:
https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-reform/overview-of-the-gdpr/ [30. 4. 2017].
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izpolnjevanja pravnih obveznosti, izvajanja nalog v javnem interesu ali pri izvajanju
javne oblasti, dodeljene upravljavcu, iz razlogov javnega interesa na področju javnega
zdravja, za namene arhiviranja v javnem interesu, znanstvene- ali zgodovinskoraziskovalne namene, statistične namene in za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo
pravnih zahtevkov.220
Pravica do pozabe je s Splošno uredbo o varstvu podatkov torej sedaj izrecno
nomotehnično in jasneje urejena,221 kar lahko označim za izredno pozitivno. Zadevna
uredba od držav članic tudi ne zahteva nobenih implementacijskih ukrepov in se
neposredno uporablja v vseh državah članicah. Gre za jasno in nepogojno določbo, ki ne
zahteva nobenih izvedbenih ukrepov (in ne pušča nobene diskrecije), saj določba 17.
člena vsebuje izrecne pravice posameznika, ki jih nacionalna sodišča morajo varovati.222
V zvezi z novo Splošno uredbo o varstvu podatkov je treba podariti še, da bo v primeru,
ko poteka obdelava podatkov v več kot eni državi članici, načeloma en sam nadzorni
organ, t. i. vodilni nadzorni organ, pristojen za spremljanje vseh teh dejavnosti. To
načelo, imenovano »vse na enem mestu«, pomeni, da bo pristojni vodilni nadzorni
organ v vsakem primeru, ko gre za čezmejno obdelavo osebnih podatkov organ države
članice, v kateri je glavni ali edini sedež upravljavca ali obdelovalca. Vendar pa je
določena tudi obveznost sodelovanja z drugimi zadevnimi organi, če ima upravljavec ali
obdelovalec sedež na ozemlju te države članice ali če obdelava znatno vpliva na
posameznike, na katere se nanašajo osebni in imajo ti prebivališče v tej državi članici.
Kljub temu pa je vodilni nadzorni organ tisti, ki je pristojen za sprejemanje zavezujočih
odločitev za upravljavca. Takšna zahteva je vsekakor dobrodošla, saj se zasebne družbe
tako dogovarjajo le z enim nadzornim organom, torej s tistim organom v državi EU, v
kateri imajo večino časa svoj sedež, s čimer se bo bistveno pospešil tudi postopek
odločanja.
Če posameznik s svojo zahtevo ne bo uspel neposredno pri upravljavcu osebnih
podatkov, lahko pri pristojnem nacionalnem organu, podobno kot po četrtem odstavku
28. člena Direktive 95/46/ES, vloži pritožbo oziroma ima pravico do drugega pravnega
sredstva v sodnem postopku zoper upravljavca.
Splošna uredba o varstvu podatkov določa tudi globe za upravljavce, ki kljub
utemeljenim razlogom ne bodo izbrisali osebnih podatkov ali spletnih povezav do njih.
Za primer kršitve pravice do pozabe oziroma pravice do izbrisa je predpisana upravna
globa v znesku do 20.000.000,00 EUR ali do 4 % skupnega svetovnega letnega
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Glej: tretji odstavek 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.
S tem, ko opredeljuje njeno izvedbo in prepoveduje izbris povezav, če je to potrebno zaradi svobode
izražanja, zgodovinske in znanstvene raziskave.
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Za več o neposrednem učinku glej Trstenjak, stran. 230.
221
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prometa. Novinarsko in strokovno javnost je močno razburila višina upravnih glob,223 in
sicer, da bodo tako zasnovane globe le negativno spodbujale upravljavce, da bodo na
račun pravice do svobode izražanja in pridobivanja informacij hitreje odstranjevali
osebne podatke oziroma umikali spletne povezave. Tudi sam sem bil na začetku
podobnega mnenja, vendar sama analiza člena oziroma odstavka, ki opredeljuje pogoje
za naložitev upravnih glob, kaj hitro pokaže, da takšni očitki niso utemeljeni. Pred
oziroma pri samem izreku globe je namreč treba upoštevati naravo, težo in trajanje
kršitve, namernost oziroma krivdo, sprejete ukrepe za ublažitev nastale škode, stopnjo
odgovornosti ali morebitne pomembne predhodne kršitve, kakor to ustrezno določa
drugi odstavek 83. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Prav tako se lahko v
primeru manjših kršitev ali ko bi globa predstavljala nesorazmerno breme za fizično
osebo, namesto globe izreče opomin.
Menim, da navedena višina glob služi kot odvračilna funkcija upravljavcem z večjim
tržnim deležem (in prometom) oziroma upravljavcem osebnih podatkov, ki imajo na
notranjem ter svetovnem trgu odločilen pomen. Pri izreku takšne globe je treba
upoštevati dejansko gospodarsko zmožnost takšnih kršiteljev. Seveda bodo globe
manjšim družbam sorazmerne, tako da bodo odvračilne in učinkovite zanje. Vprašanje
sorazmernosti sankcij v primeru nespoštovanja prava Unije je Sodišče EU obravnavalo
že v več sodbah. V zadevi C-255/14, Robert Michal Chmielewski proti Nemzeti Adó- és
Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága,224 ki se je sicer
nanašala na sorazmernost upravne globe, predvidene v madžarskem pravu za
kaznovanje kršitve obveznosti prijave, ki jo določa 3. člen Uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta (ES) št. 1889/2005 z dne 26. oktobra 2005 o kontroli gotovine ob
vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje (v nadaljevanju: Uredba št. 1889/2005),225 je
Sodišče EU na primer pojasnilo, da imajo države članice na podlagi navedene uredbe
polje proste presoje glede izbire globe in da iz ustaljene sodne prakse (Sodišča EU)
izhaja, da so države članice pristojne, da lahko ob neusklajenosti zakonodaje Unije na
področju sankcij, ki se uporabijo za nespoštovanje pogojev, določenih s sistemom,
uvedenim s to zakonodajo, izberejo tiste, ki se jim zdijo ustrezne. Vseeno pa morajo
svojo pristojnost izvajati ob spoštovanju prava Unije in njegovih splošnih načel ter zato
ob spoštovanju načela sorazmernosti.226 Tudi v primeru Uredbe št. 1889/2005 prvi
odstavek določa, da morajo biti kazni (tj. globe) učinkovite, sorazmerne in odvračilne.
Čeprav Splošna uredba o varstvu podatkov državam članicam v 83. členu, ki določa
splošne pogoje za naložitev upravnih glob za kršitev njenih določil, državam članicam
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Glej na primer: Prorok Christine, “The Right to be Forgotten” in the EU’s General Data Protection
Regulation, dostopno na: http://www.mjilonline.org/the-right-to-be-forgotten-in-the-eus-general-dataprotection-regulation/ [30. 4. 2017].
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Sodba Sodišča EU v zadevi C-255/14, Robert Michal Chmielewski proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága z dne 16. 7. 2015, Uradni list EU, C 302, 14.
9. 2015, stran 10, ECLI:EU:C:2015:475.
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prepušča bistveno manjše polje proste presoje,227 menim, da je citirano sodbo možno
uporabiti tudi pri razlagi tega člena, zaradi česar nadzorni organi oziroma države članice
z naložitvijo nesorazmerne globe ne bodo smele prekoračiti tistega, kar je nujno
potrebno za zasledovanje ciljev Splošne uredbe o varstvu podatkov, postopka nadzora
pa posledično ne sme spremljati sankcija, ki bi bila nesorazmerna z resnostjo kršitve, da
bi postala ovira svoboščinam, določenim v PDEU.
4.1. Širša opredelitev pravice do pozabe
Poimenovanje konkretnega člena s »Pravica do izbrisa („pravica do pozabe“)« povzroča
nekoliko zmede. Na hitro je namreč moč sklepati, da gre za dve različni pravici, vendar
pa pozorno branje nakaže, da gre za enotno pravico oziroma zahtevo posameznika.228
Moč je sklepati, da je po novi uredbi pravica do pozabe oziroma izbrisa opredeljena
širše oziroma da je na podlagi 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov mogoče
zahtevati izbris osebnega podatka tudi na izvornem spletnem mestu. V zvezi s sodbo
Sodišča EU v zadevi C-131/12 je bilo namreč poudarjeno, da takšna obveznost velja le
za spletne iskalnike.229 Čeprav je Delovna skupina iz člena 29 poudarila, da se lahko
pravica izvaja, kadarkoli so izpolnjeni pogoji iz sodbe, oziroma da se lahko nanaša tudi
na druge upravljavce podatkov, ne samo na spletne iskalnike,230 si je zaradi konkretnosti
sodbe Sodišča EU težko zamisliti situacijo, da bi se ta nanašala tudi na druge
upravljavce.
Zadevno potrjuje tudi sodba francoskega višjega sodišča,231 v kateri je slednje izrecno
poudarilo, da bi zahteva, da novinarske organizacije odstranijo informacije na izvorni
spletni strani, ki se nanašajo na ime ali priimek posameznika, oziroma da omejijo
dostop do teh člankov, posegala v svobodo medijev. Zanimivo je popolnoma nasprotno
stališče zavzelo belgijsko višje sodišče.232 Navedlo je namreč, da je svobodo izražanja
na podlagi 10. člena EKČP dopustno omejiti v primeru varstva zasebnosti, kar vključuje
tudi pravico do pozabe. Hranjenje neanomiziranih člankov v spletnem arhivu več let po
dogodku povzroča nesorazmerno škodo posamezniku, ki jo svoboda govora in medijev
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Splošna uredba o varstvu podatkov za kršitev njenih določil določa upravne globe v razponu do
določenega zneska ali v znesku skupnega svetovnega letnega prometa v preteklem proračunskem letu.
Poleg tega pa določa tudi, kaj vse mora posamezni nadzorni organ pri njenem izreku upoštevati (glej 83.
člen Splošne uredbe o varstvu podatkov).
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Tako tudi: Gutwirth Serge, Leenes Ronald, De Hert Paul, Reforming EU data protection law, Springer,
London 2015, stran 208.
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Tako tudi: McKean, stran 17.
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Glej tudi: Delovna skupina za varstvo podatkov iz člena 29, stran 8.
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http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20160429-1 [30. 4. 2017].
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ne odtehta.233 Podobni logiki je sledilo tudi italijansko vrhovno sodišče,234 ko je naložilo
časopisni družbi odstranitev članka, ki je poročal o kazenskem postopku tožnika, ker naj
bi to povzročalo škodo njegovemu podjetju. Italijansko sodišče je poudarilo, da je treba
šteti dve leti in pol od objave izvorne informacije ter do njenega izbrisa za ustrezno
časovno obdobje, da se javnost seznani z zadevnimi informaciji in da nad določeno
časovno točko pravica do zasebnosti prevladuje nad pravico javnosti do obveščenosti in
svobodo medijev.235
Menim, da je takšno tolmačenje pravice za zdaj še preširoko in da v sodbi ne gre iskati
ustrezne pravne podlage. Ta je namreč konkretni pravni akt, ki se nanaša na konkretno
dejansko stanje, na podlagi katerega odloča Sodišče EU. Sodišče EU je zaradi
zagotovitve enotne razlage in uporabe prava EU edino pristojno razlagati pravo
Unije.236 Skladno z načelom avtonomne razlage pa je treba pojme v pravu Unije
razlagati samostojno in neodvisno od prava držav članic in razlaga,237 ki jo poda
Sodišče EU, zavezuje vse države članice in državljane EU,238 saj sodišče v postopku
predhodnega odločanja določi obseg in pomen tega pravila. Menim, da bi moralo
italijansko sodišče o takšni razlagi Direktive 95/64/ES znova postaviti Sodišču EU
vprašanje za predhodno odločanje, kakor je to ustrezno storilo francosko upravno
sodišče.239 Če nacionalno sodišče vprašanja za predhodno odločanje ne poda in odloči v
nasprotju s pravom EU, je država članica odškodninsko odgovorna posameznikom in
pravnim osebam. Ti lahko o kršitvi prava EU obvestijo tudi Evropsko komisijo, ki lahko
proti državi članici sproži postopek neizpolnitve obveznosti po 258. členu PDEU.240
Sodišče EU se do izbrisa vsebine in informacij na izvorni spletni strani ni opredelilo,241
na podlagi 6., 7. 12. in 14. člena Direktive 95/46/ES pa menim, da takšna razlaga
posledično ni mogoča.
Vendar sem mnenja, da navedeno v prejšnjem odstavku ne drži za Splošno uredbo o
varstvu podatkov, ko se bo začela neposredno uporabljati. Če upoštevam tudi drugi
odstavek 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, ta v delu določa: »kadar
upravljavec objavi osebne podatke in je v skladu z odstavkom 1 osebne podatke
obvezan izbrisati, […] upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, obvesti […]«.
233
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Menim, da je iz tega moč sklepati, da Splošna uredba o varstvu podatkov v primeru
pravice do pozabe loči med dvema vrstama upravljavcev, in sicer med tistimi, kjer so
osebni podatki izvorno objavljeni,242 ter tistimi, ki so posledica kopičenja osebnih
podatkov na internetu ter jih organizirano zajame spletni iskalnik.
Pravica do izbrisa se torej razširja na vsakega upravljavca, ki osebne podatke javno
objavlja, zlasti pa na spletu. Takšna opredelitev je tudi skladna s široko opredelitvijo
upravljavca iz sedmega odstavka 4. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki določa,
da upravljavec »pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki
samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave […]«. Kljub širši
opredelitvi ni mogoče zahtevati izbrisa celotne izvorne informacije. Takšno tolmačenje
pravice do pozabe (oziroma izbrisa) bi bilo preširoko in bi lahko predstavljalo
nesorazmeren poseg v avtorsko pravico oziroma predstavljalo prevelik poseg v svobodo
medijev, ki je skladno s 11. členom Listine EU izrecno varovana, zato se je v tem delu
treba zavzeti za ustrezno ožjo razlago. Posameznik bo lahko torej od upravljavca
informacije na izvornem viru zahteval, da odstrani vse osebne podatke, ki – kot je to
opredeljeno v prvem odstavku 4. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov – omogočajo
njegovo neposredno ali posredno določitev.243
Kljub navedenemu zahteva posameznika ne bo utemeljena, če bo izpolnjen eden izmed
pogojev, opredeljenih od (a) do (f) točke prvega odstavka 17. člena Splošne uredbe o
varstvu podatkov. Vendar pa bo treba zahtevo posameznika s strani obeh upravljavcev
presojati ločeno. Besedilo Splošne uredbe o varstvu podatkov sedaj še toliko bolj
podarja, kako staranje določene informacije postaja manj dragoceno za uporabnike
javnega obveščanja, vendar pa lahko ti podatki na daljši časovni rok še vedno ohranijo
visoko vrednost za raziskovalce in zgodovinarje,244 zaradi česar bo včasih težje doseči
izbris podatkov na strani upravljavca izvorne strani. Razlog za obdelavo podatkov je
lahko različen glede na to, ali gre za obdelavo, ki jo izvede upravljavec iskalnika, ali pa
obdelavo, ki jo izvede izdajatelj spletne strani; posledično je različen tudi vpliv na
zasebno življenje posameznika.
Glede na povedano menim, da bo mogoče zahtevati pozabo ali izbris podatkov, če bodo
izpolnjeni pogoji iz 17. člena zadevne uredbe tako od izdajatelja spletne strani, kot tudi
od spletnega iskalnika, seveda v obeh primerih ustrezno omejeno.245 Če sta podatke
dolžna izbrisati, morata drug drugega obvestiti, da je posameznik zahteval izbris
podatkov. Če pa izbris osebnih podatkov na izvorni spletni strani oziroma pri
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upravljavcu spletne strani ne bo mogoč, se posameznik vedno lahko obrne na spletni
iskalnik in od njega zahteva izbris povezave na spletno stran.
4.2. Nekateri pomisleki v zvezi z izvajanjem pravice do pozabe
Kljub izrecni normativni ureditvi pravice do pozabe brez kritike Splošne uredbe varstvu
podatkov ne gre.246 V sodbi C-131/12 je Sodišče EU navedlo, da lahko posameznik
naslovi svojo zahtevo neposredno na upravljavca, ki mora nato presoditi, ali je njegova
zahteva utemeljena. Šele če upravljavec ne ukrepa, se lahko zadevna oseba obrne na
nadzorni ali sodni organ in zahteva, da se takšnemu upravljavcu naloži konkretne
ukrepe.247 Sodišče je tako breme izvajanja pravice do pozabe v celoti naložilo
upravljavcem osebnih podatkov oziroma spletnim iskalnikom. Odločitev Sodišča EU je
razumljiva, saj v danem trenutku ni imelo pravne podlage za drugačno odločitev.
Vendar pa menim, da je EU zakonodajalec z ureditvijo tovrstnega vprašanja v zdajšnji
obliki, ki v bistvu temelji na tretjem in četrtem odstavku 28. člena oziroma 22. členu
Direktive 95/46/ES,248 zamudil priložnost za ustreznejše varstvo tako upravljavcev
osebnih podatkov, kot tudi posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo, ter
morebitne tretje osebe,249 v pravice katerih bi lahko posegala odločitev upravljavca na
podlagi 18. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.
Menim, da zasebni subjekti preprosto niso v položaju, da bi lahko odločali (ali vsaj ne
popolnoma samostojno) o tako kompleksnih vprašanjih, kot je tehtanje med pravico do
svobode izražanja ter osebnostnimi pravicami. Takšna vprašanja nemalokrat
predstavljajo težave tudi sodiščem.
Drži sicer, da je število prejetih zahtev, ki se nanašajo na pravico do pozabe, že sedaj
veliko in pričakovati je, da bo se po popolni uveljavitvi Splošne uredbe o varstvu
podatkov to število še povečalo, vendar bi ta presoja do neke mere morala vključevati
tudi organe za varstvo osebnih podatkov. Splošna uredba o varstvu podatkov tako
posveča ogromno »pozornosti« sodelovanju med nadzornimi organi držav članic,250 ne
vsebuje pa nikakršnih določb o sodelovanju med njimi in upravljavci.251
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Menim, da bi lahko izvajanje pravice do pozabe oziroma izbrisa bistveno izboljšali z
dvostopenjskim testom. Upravljavec podatkov bi po prejeti zahtevi posameznika najprej
preveril, ali gre za upravičeno zahtevo po kriterijih, navedenih v poglavju 3.3.4.5. Če je
zahteva posameznika očitno utemeljena, upravljavec takšne podatke neposredno
odstrani. To se lahko naredi tudi s pomočjo (do določene mere) avtomatizirane forme,
kot jo je vzpostavil Google Inc.,252ki ta proces bistveno pohitri. Ne glede na odločitev
upravljavca, t. i. ugodilna ali zavrnilna odločitev, bi slednji zahtevo posameznika
posredoval neodvisnemu nadzornemu organu, ki bi opravil podrobnejše tehtanje pravic.
Nadzorni organ lahko nato odloči celo v hitrem ali skrajšanem postopku v primeru, da
je odločitev upravljavca lahko preverljiva, t. j., da je možno odločitev hitro analizirati na
podlagi dejstev in dokazov, ki sta jih predložila upravljavec in posameznik, ter
odločitev ne nasprotuje splošno znanim dejstvom oziroma dejstvom, ki so nadzornemu
organu znana. Ne samo, da bi s tem bistveno razbremenili upravljavce, ki jim je bilo
naloženo nesorazmerno finančno breme, s tem bi se ustrezno varovala tudi pravica
tretjih oseb do svobode izražanja. Hkrati pa bi takšna ureditev še vedno temeljila na
hitrosti postopka in učinkoviti izvedbi pravice. Posameznik ima namreč po zdaj veljavni
zakonodaji kot tudi po novi Splošni uredbi o varstvu podatkov pravico do pritožbe, kar
pomeni da so njegove pravice ustrezno varovane. Poleg tega lahko posameznik na
podlagi 18. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov zahteva od upravljavca tudi
omejitev obdelave osebnih podatkov oziroma začasno odstranitev objavljenih podatkov
s spletne strani za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih
podatkov.253 S tem pa izpostavljam tudi drugo pomanjkljivost zadevne uredbe, to je, da
ne daje ustreznega varstva morebitnim tretjim zainteresiran osebam, v pravice katerih bi
lahko posegala odločitev upravljavca, zlasti v svobodo izražanja in pravico do
informacij. Predvsem bo šlo tukaj za primere, ko bo spletni iskalnik odstranil povezave,
ki so rezultat iskanja po posameznikovem imenu oziroma drugih besednih zvezah, na
podlagi katerih ga je mogoče identificirati.
Kot že pojasnjeno, Splošna uredba o varstvu podatkov sedaj določa obveznost
upravljavca, ki je osebne podatke objavil, da obvesti morebitne tretje osebe o zahtevi
posameznika. Splošna uredba o varstvu podatkov upošteva, da je včasih obvestilo
takšnega subjekta lahko oteženo, zato je razumno, da je obveznost upravljavca v tem
primeru omejena ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvajanja
takšnega obveščanja.254 To je dobrodošlo, saj bo lahko takšna tretja oseba posredovala
morebitne ugovore upravljavcu, ki nasprotujejo samemu izbrisu, s čimer bo lahko
upravljavec lažje ocenil nasprotujoče si interese.255 Google Inc. že sedaj ob odstranitvi
hiperpovezave obvesti izdajatelja strani, da bi lahko ta navedel morebitna nasprotna
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dejstva. Vendar zadevno obvestilo zaradi odsotnosti ustrezne pravne podlage, na
podlagi katere bi bilo mogoče navesti osebne podatke, ne vsebuje podatkov o osebi, ki
je zahtevala izbris, zato je dajanje takšnih trditev lahko težavno.256 Zadevnim osebam
torej ni zagotovljeno nobeno pravno sredstvo, če upravljavec odstrani povezavo na
spletno stran na njihovo škodo oziroma na škodo pravice javnosti do informiranosti in s
tem poseže v pravico do svobode izražanja. Menim, da je takšna bojazen oziroma
potreba po ustreznem pravnem varstvu upravičena, saj je neuradna analiza prvih 12.000
zahtevkov pokazala, da se je tretjina zahtev nanašala na posameznike, ki so bili obtoženi
pedofilije. Okoli petina prosilcev je zahtevala zbris preteklih kriminalnih dejanj in
dobro desetino so nekoč aretirali zaradi otroške pornografije.257 Poleg tega so tukaj tudi
organizirane politične in lobistične skupine, s katerimi se bodo morali ukvarjati spletni
iskalniki, ki bodo posredno lahko vplivale na njegovo odločitev.
Ne glede na navedeno se rešitev pomanjkanja ustreznega pravnega varstva lahko doseže
s pomočjo uveljavitve 10. člena EKČP, kar se ustrezno obravnava v naslednjih
poglavjih.
4.3. Rešitev pomanjkanja ustreznega pravnega varstva tretjih oseb z uveljavitvijo
10. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin
Vsebinsko drugi odstavek 10. člena EKČP določa razloge, ki morajo biti izpolnjeni, da
je poseg (države) v izvrševanje pravice do svobode izražanja (in prejemanja informacij)
upravičen, saj je v nasprotnem primeru prišlo do kršitev EKČP.258 Svobodo izražanja je
dopustno omejiti, če je to nujno v demokratični družbi in je (to) potrebno zaradi
varovanja ugleda ali pravic drugih oseb.259
Za presojo dopustnosti posega države pogodbenice v svobodo izražanja ESČP uporablja
tridelni ali tripartitni test, s katerim ocenjuje:
- ali je poseg države pravno določen oziroma ali ima pravni temelj,
- ali se s posegom zasleduje legitimni cilj,
- ali je ukrep oziroma poseg v konvencijsko pravico nujen v demokratični
družbi.260
Vsi navedeni kriteriji morajo biti izpolnjeni kumulativno. Kot četrti kriterij ESČP išče
odgovor, ali morebitni poseg v konvencijsko pravico ne sodi v polje proste presoje
države pogodbenice. Predvsem se pri nujnosti posega v (konvencijsko) pravico in polja
proste presoje države podpisnice zastavlja vprašanje, ali in do kakšne mere lahko
evropska institucija ocenjuje, kdaj je poseg v pravico za državo nujen in kdaj ne. ESČP
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na:

je že v zadevi Autronic AG proti Švici261 zavzelo stališče, da podpisnice Konvencije
uživajo določeno diskrecijsko pravico glede ocene, kdaj je poseg v pravice potreben, če
je takšna diskrecija skladna z evropskim nadzorom.262 Nujnost omejitve svobode
izražanja mora biti vselej prepričljivo dokazana, prav tako pa mora pravni temelj
omejevanja vsebovati dovolj natančne in opredeljene kriterije dopustnih omejevalnih
posegov v to pravico.263 Zdi se, da je torej pravica do pozabe skladna s konvencijskim
pravom.
4.3.1. Ali je ukrep mogoče pripisati državi
Predenj nadaljujem, je bistveno odgovoriti na vprašanje, ali je mogoče ravnanja spletnih
iskalnikov – s tem, ko ti odstranijo povezavo, ki je rezultat iskanja po posameznikovem
imenu − subsumirati pod pojem države oziroma opredeliti kot dejanje javne oblasti.
Obveznosti po EKČP se namreč nanašajo (le) na države podpisnice,264 vendar pa je
mogoče tudi dejanja nekaterih nedržavnih akterjev pripisati javni oblasti. 265 Država je
lahko za kršitev svobode izražanja neposredno odgovorna, skladno z doktrino pozitivnih
obveznosti, na podlagi katere imajo države podpisnice pozitivno obligacijo ali
obveznost, da z določenimi aktivnimi ukrepi omogočijo izvrševanje konvencijskih
pravic in svoboščin ter njihovo varstvo. Prvi odstavek 10. člena EKČP ne varuje
svobode izražanja (in prejemanja informacij) le pred omejevalnimi posegi države,
temveč nalaga državi tudi pozitivne obveznosti z omogočanjem uresničevanja te
pravice. Država je dolžna preprečiti omejevanje svobode izražanja tudi s strani drugih
posameznikov266 oziroma povedano drugače, države so dolžne zagotoviti, da bodo
lahko posamezniki učinkovito realizirali pravico do informacij in izražanja.
Menim torej, da je podana odgovornost države članice na podlagi teorije pozitivne
obligacije, saj je obvezana, da varuje svobodo izražanja in pravico do prejemanja
informacij na podlagi 10. člena EKČP, če bodo upravljavci v nasprotju z navedenim
členom odstranili osebne informacije ter nacionalna sodišča ne bodo uspela ustrezno
zaščititi svobodo izražanja skladno z minimumom iz EKČP.267
4.3.2. Obstoj pravnega temelja in sledenje legitimnemu cilju
Predpogoj za vsak poseg države v konvencijske pravice in posledično v 10. člen EKČP
je obstoj pravnega temelja oziroma pravne podlage268 za zadevni poseg. ESČP zadevni
kriterij interpretira izredno široko, saj izraz ne vsebuje samo pisanega prava, temveč
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tudi nepisano pravo,269 kot je sodna praksa. Pri tem pa mora biti kriterij za poseg v
svobodo izražanja v tolikšni meri jasen in ugotovljiv, da ga je mogoče opredeliti kot
minimalno stopnjo varstva pred arbitrarnostjo.270
Vsaka omejitev svobode izražanja mora biti tudi izrecno dovoljena. V drugem odstavku
10. člena EKČP so navedeni razlogi, ki opravičujejo omejitev svobode izražanja
oziroma legitimne cilje, ki državo upravičujejo k določenemu omejevalnemu posegu.271
V primeru pravice do pozabe pravni temelj omejevanja svobode izražanja predstavlja
Direktiva 95/46/ES oziroma sodba Sodišča EU ter, ko bo se začela uporabljati,
neposredno Splošna uredba o varstvu podatkov, na podlagi katerih morajo upravljavci
odstraniti hiperpovezave na spletne strani, ki so rezultat iskanja po posameznikovem
imenu. Menim, da je mogoče cilj Direktive 95/46/ES (in sodbe) oziroma Splošne
uredbe o varstvu podatkov šteti za legitimen. Oba predpisa sta bila namreč sprejeta z
namenom, da se zaščitijo osebni podatki ter (informacijska) zasebnost posameznika.
Gre za t. i. najsplošnejše izhodišče, po katerem je dopustno omejiti svobodo izražanja
določenega subjekta,272 to je varstvo pravic in svoboščin drugih subjektov, seveda ob
upoštevanju načela sorazmernosti. Breme odločanja o slednjem je torej preneseno na
spletne iskalnike in za kršitev ne bo šlo, če bodo spletni iskalniki ustrezno tolmačili
zakonodajo oziroma sodbo, predvsem skladno s pogoji, navedenimi v 3.3.4.5. poglavju
te magistrske naloge.
4.3.3. Nujnost ukrepa v demokratični družbi
Pogoj nujnosti omejevalnega ukrepa v demokratični družbi predstavlja najstrožji test
oziroma najstrožjo presojo ESČP. Tudi če ima poseg v svobodo izražanja pravno
podlago in je v skladu z zakonom ter zasleduje legitimen cilj, ni nujno, da je ta nujen v
demokratični družbi, če bi se takšen cilj lahko dosegel z ustreznejšim in milejšim
sredstvom.
Pojem demokratične družbe je treba v okviru svobode izražanja razumeti kot vrednoto,
ki določa, da je v središču varstva EKČP vsakokratni posameznik, ki mu konvencija
zagotavlja uresničevanje temeljnih pravic in svoboščin. Vsebinsko ESČŠ navedeni
pojem sproti neprestano razvija skozi kontinuirano ustvarjanje precedenčne sodne
prakse oziroma minimalnega standarda varstva človekovih pravic in temeljnih
svoboščin.273
Ocena nujnosti določenega ukrepa države, s katerim ta poseže v svobodo izražanja, je
odvisna od legitimnega cilja, ki ga tak ukrep zasleduje. Pri tem se test nujnosti razlikuje
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glede na to, kateri legitimni cilj, ki ga predvideva drugi odstavek 10. člena EKČP, je
izpostavljen v konkretnem primeru. Potrebno je poudariti, da ESČP ni organ, ki bi
nadomestil jurisdikcijo nacionalnih sodišč. Posledično se državam podpisnicam
priznava določeno polje proste presoje274 pri odločanju o načinu varstva svobode
izražanja na eni strani oziroma omejitev iz drugega odstavka 10. člena EKČP na drugi
strani. Praviloma je ta diskrecija večja na področjih, na katerih prihaja do velikih
družbenih sprememb, še posebej ob upoštevanju krepitve povezovanja v primeru EU.275
Navedeno pomeni, da so v prvi vrsti EU zakonodajalec in države članice, ki takšno
zakonodajo dejansko izvajajo, »poklicane k temu«, da ocenijo, ali je ukrep primeren za
dosego konkretnega cilja.
Omejevalni ukrep države bo torej nujen v demokratični družbi, če je utemeljen z
obstojem nujne družbene potrebe276 in če je sorazmeren z zatrjevanim namenom277.278
Pravica do pozabe je – če je ustrezno izvedena − nujna v demokratični družbi, saj v tem
segmentu lovi ravnotežje med pravico do zasebnosti oziroma informacijsko zasebnostjo
posameznika ter svobodo izražanja. Poleg tega pa je ukrep, ki se uporablja za dosego
tega cilja − odstranjevanje nepomembne ali zastarele hiperpovezave – tudi primeren ter
je s takšnim ukrepom navedeni cilj dejansko mogoče doseči.279 Ne samo, da je
primeren, je tudi v celoti sorazmeren, saj v svobodo izražanja in pravico javnosti do
informiranja v dotičnih primerih dejansko ni mogoče poseči z blažjim posegom, kot le z
odstranitvijo spletne povezave, ki je rezultat iskanja po posameznikovem imenu.
Če bo posamezni spletni iskalnik odstranil povezavo, ki ni neprimerna, neustrezna ali
pretirana glede na namen obdelave, bo prišlo do kršitve 10. člena EKČP. V teh primerih
bo prevladala pravica javnosti do obveščenosti oziroma svoboda izražanja in omejitev
ne bo sorazmerna z zasledovanim legitimnim ciljem, kakor tudi ne nujna v demokratični
družbi. Če spletni iskalnik torej odstrani povezavo, ki je na primer rezultat iskanja po
imenu posameznega politika, potem takšen ukrep, kljub temu da je predpisan z
zakonom in sledi legitimnemu cilju, ni sorazmeren s ciljem, saj varovanje ugleda
politikov demokratični družbi ni nujno.280
Teoretično mogoč je tudi primer, ko bo posamezen spletni iskalnik ustrezno odstranil
povezavo, vendar pa se bodo kasneje okoliščine primera spremenile tako, da bo takšna
zahteva posameznika postala neprimerna. Za takšne primere bo šlo, ko se posameznik
kasneje odloči kandidirati za javno funkcijo ali pa v primeru ponavljajočih se (kaznivih)
dejanj posameznika. Tatvina, za katero je bil posameznik obsojen pred 10 leti, mogoče
ni več ustrezen podatek v trenutnem času, vendar postane zadevni podatek ponovno
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pomemben v primeru ponavljajočega se kaznivega dejanja, pa čeprav skozi daljše
časovno obdobje. Javnost ima v teh primerih velik in upravičen interes, da razpolaga s
takšno informacijo in da je posameznika čim enostavneje identificirati.281
Kljub temu da tretje osebe v primeru, ko spletni iskalniki odstranijo povezavo, ki je
rezultat iskanja po posameznikovem imenu, nimajo neposrednega pravnega varstva,
bodo lahko zadevne osebe dosegle učinkovito varstvo na podlagi 10. členu EKČP.
Posameznik bo najprej moral dokazati, da je bilo poseženo v njegovo pravico in da ima
javnost interes dostopati do konkretne informacije, ob tem pa bo pred nacionalnim
sodiščem podal tudi zahtevo, da se naloži posameznemu spletnemu iskalniku, da
vzpostavi prvotno stanje ter obnovi izbrisano hiperpovezavo. Nacionalno sodišče bo
nato opravilo tehtanje oziroma uravnoteženje človekovih pravic. Če posamezna država
podpisnica posameznikove pravice do svobode izražanja ter interesa javnosti ne bo
ustrezno zavarovala, se posameznik lahko obrne še na ESČP, ki bo državo pogodbenico
lahko spoznalo odgovorno na podlagi doktrine pozitivne obligacije.
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5. SKLEP
Upoštevaje vse podane ugotovitve, menim, da je pravica do pozabe, kot jo je
konstituiralo Sodišče EU v postopku predhodnega odločanja v zadevi C-131/12,
dobrodošel instrument in velik dosežek pri varovanju posameznikove informacijske
zasebnosti. Informacije, ki jih namreč zbira in obdeluje spletni iskalnik ter jih nato
ponudi med iskalnimi nizi, lahko vsebujejo številne podatke, ki se nanašajo na zasebno
življenje posameznika in bi bila povezava teh podatkov brez internetnega iskalnika
onemogočena ali pa vsaj zelo otežena.
Napačno je sklepati, da je rezultat sodbe v zadevi Google proti Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD) in Mario Costeja González »prava« pravica do pozabe
oziroma izbrisa. Drži sicer, da je Sodišče EU z zadevno sodbo na nek način znižalo
raven varstva svobode izražanja in pravice do obveščenosti, vendar pa lahko
posameznik na podlagi navedene sodbe zahteva izbris (le) hiperpovezave, ki je rezultat
iskanja po njegovem imenu in priimku oziroma z drugimi besednimi zvezami, če ga je
tako mogoče identificirati. To pomeni, da je skladno s sodbo Sodišča EU informacijo še
vedno mogoče najti z uporabo drugih iskalnih nizov.
Seveda je vsako zahtevo posameznika treba presojati posebej, torej od primera do
primera in z iskanjem pravičnega ravnotežja med legitimnimi interesi internetnih
uporabnikov, ki imajo pravico do prejemanja informacij, svobodo izražanja ter
pravicami posameznika do varstva osebnih podatkov in zasebnosti. Vse navedene
pravice so varovane oziroma vsebovane tudi v Listini EU o temeljnih pravicah in v
EKČP. Merila iz sodbe, po katerih lahko posameznik zahteva odstranitev
hiperpovezave, če so podatki netočni, neprimerni, neustrezni, pretirani ali neažurni,
dajejo sklepati, da so pogoji za uveljavitev pravice do pozabe izredno široki, zaradi
česar se je treba za podrobnejšo konkretizacijo kriterijev nujno opreti na nacionalno
zakonodajo, hkrati pa tudi EKČP in sodno prakso ESČP. Predvsem ugotavljam, da so
bistveni kriteriji za upravičenje, na podlagi katerega bo izbris posameznikove zahteve
utemeljen, štirje, in sicer: vloga posameznika v javnem življenju, narava same
informacije, vir informacije oziroma t. i. razlog za objavo in časovne komponente.282
Kljub stališču Delovne skupine za varstvo osebnih podatkov iz člena 29, da se sodba
lahko aplicira na druge upravljavce osebnih podatkov, torej ne le na internetne
iskalnike, pa si zaradi same konkretnosti sodbe in omejitev, ki jih postavlja 267. člen
PDEU v zvezi z odločanjem Sodišča EU o vprašanju za predhodno odločanje, težko
zamislim, da bi se sodba lahko nanašala na kaj druga kot na navedene.283 Vsekakor se
sodba oziroma dolžnosti na podlagi sodbe ne morejo nanašati na družbena omrežja, ti
neposredno ne posredujejo osebnih podatkov v javnost, ampak slednje počnejo njihovi
282
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uporabniki, zaradi česar jih ne moremo šteti za upravljavce. Prav tako obveznosti na
podlagi sodbe ne morejo vključevati iskalnike, ki so vključeni v spletne strani, saj ne
dosegajo enakih učinkov. Zaradi obdelave podatkov (le) znotraj določenih spletnih
strani oziroma domene ne omogočajo vzpostavitve popolnega profila prizadete osebe.
Čeprav sta belgijsko in italijansko sodišče na primer že omogočila izbris osebnih
podatkov tudi na izvornih straneh oziroma proti izdajateljem izvornih spletnih strani, pri
čemer sta svojo utemeljitev iskali v sodbi Sodišča EU, menim, da je takšna odločitev v
nasprotju z EKČP, Listino EU, kakor tudi s PDEU. Sodba je namreč konkretni pravni
akt, ki se nanaša na konkretno dejansko stanje, zato je – kot že poudarjeno – ne gre
razlagati preširoko.284 Pri tem gre namreč za kršitev svobode izražanja posameznika.
Svoboda izražanja je lahko omejena, če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 10.
člena EKČP, to bo predvsem takrat, kadar ima takšna omejitev pravni temelj ter se s
posegom zasleduje legitimen cilj in je ukrep nujen v demokratični družbi. V
konkretnem primeru lahko tako sklepam zaradi odsotnosti pravnega temelja, saj menim
da 6., 7., 12. in 14. člen Direktive 95/46/ES ne omogočajo tako široke razlage. Ker
Listina EU omejitve iz drugega odstavka 52. člena črpa iz EKČP in sodne praske ESČP,
pri čemer pa omejitve ne morejo biti širše kot tiste iz 10. člena EKČP, je vsekakor
mogoč enak sklep, da je takšna odločitev v nasprotju tudi s svobodo izražanja in
svobodo medijev po 11. členu Listine EU.285
Vendar pa menim, da je pravica do pozabe v Splošni uredbi o varstvu podatkov
opredeljena širše oziroma je mogoče na podlagi 17. člena Splošne uredbe o varstvu
podatkov zahtevati izbris osebnega podatka tudi na izvornem spletnem mestu. Analiza
drugega odstavka 17. člena omogoča sklep, da se pravica lahko nanaša na več kot dva
(različna) upravljavca osebnih podatkov, ki sta drug drugega dolžna obveščati v primeru
posameznikove zahteve. Takšna opredelitev je tudi skladna s široko opredelitvijo
upravljavca iz sedmega odstavka 4. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, po kateri
je upravljavec fizična ali pravna oseba, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali
skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave in definicijo osebnega podatka iz
prvega odstavka 4. člena. Vendar pa presoja zahteve s strani obeh upravljavcev, t i.
spletnega iskalnika in imetnika spletnega medija, ni enaka. Namreč, tudi kadar je razlog
za obdelavo podatkov enak, bo rezultat uravnoteženja konkretnih interesov, ki ga je
potrebno opraviti na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov, lahko različen glede na
to, ali gre za obdelavo, ki jo izvede upravljavec iskalnika, ali pa obdelavo, ki jo izvede
izdajatelj spletne strani. Besedilo Splošne uredbe o varstvu podatkov sedaj še toliko bolj
poudarja, kako staranje določene informacije postaja manj dragoceno za uporabnike
javnega obveščanja, vendar pa lahko ti podatki na daljši časovni rok še vedno ohranijo
visoko vrednost za raziskovalce in zgodovinarje, zaradi česar bo že iz tega vidika veliko
težje doseči izbris podatkov s strani upravljavca izvorne strani.
284
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Menim, da je takšna ureditev skladna z EKČP (saj imajo države pogodbenice diskrecijo,
ki je večja na področjih, na katerih prihaja do velikih družbenih sprememb, še posebej
ob upoštevanju krepitve povezovanja v primeru EU) in Listino EU ter lahko omejuje
svobodo izražanja in pridobivanja informacij. Da se izognem ponavljanju vseh
temeljnih kriterijev, na podlagi katerih je lahko svoboda izražanja omejena, 286 naj na
tem mestu omenim le, da je takšen ukrep primeren in sledi legitimnemu cilju. Vendar pa
kljub širšemu dometu ni mogoče zahtevati izbrisa celotne izvorne vsebine. Tak ukrep
namreč ne bi bil nujen v demokratični družbi, ker se cilj varovanja posameznikove
zasebnosti oziroma varstvo njegovih osebnih podatkov lahko doseže z milejšim
sredstvom.287 Posameznik bo lahko od upravljavca informacije na izvornem viru
zahteval, da odstrani vse osebne podatke, ki – kot je to opredeljeno v prvem odstavku 4.
člena Splošne uredbe o varstvu podatkov – omogočajo njegovo neposredno ali posredno
določitev (na primer na podlagi imena, priimka, vzdevka, identifikacijske številke ali
opisa posameznika, če ga je tako mogoče tako identificirati). Hipotezo številka 1 zato le
delno potrjujem.
Prav tako delno potrjujem hipotezo številka 2. Pravica do pozabe vsekakor je – kot že
obrazloženo v začetku tega poglavja – primerno sredstvo za varovanje posameznikove
zasebnosti, če so pri njeni izvedbi upoštevani že večkrat citirani kriteriji,288 saj v tem
segmentu lovi ravnotežje med pravico do zasebnosti oziroma informacijsko zasebnostjo
posameznika ter svobodo izražanja ter pravico javnosti do prejemanja informacij.
Vendar pa ima navedena ureditev pomanjkljivosti, ki se s Splošno uredbo o varstvu
podatkov ni odpravila. Ustreznost zahteve posameznika bi namreč do določene mere
moralo presojati neodvisno telo (sodišče ali drug državni organ), ki je v boljšem
položaju (zapleteni primeri iz sodne prakse evropskih sodišč to potrjujejo), da odloči
oziroma presodi tehtanje interesov ter tako odloči, ali bodo konkretne informacije
oziroma osebni podatki dostopni širši množici. Ustreznejša bi bila rešitev, kot jo
opisujem v poglavju 4.2. Res je sicer, da je v tem segmentu treba vzeti tudi načelo
hitrosti postopka, ki se lažje zagotovi, če presojo (glede na obremenjenost nacionalnih
organov) opravi upravljavec, vendar bi se slednje lahko zagotovilo oziroma izboljšalo z
dvostopenjskim testom ali presojo, po kateri bi odločitev upravljavca preveril še
ustrezni nadzorni organ.
Ob analizi 83. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki ureja splošne pogoje za
naložitev upravnih glob, lahko ovržem trditev, da bodo predvidene (visoke) globe
spodbujale upravljavce k izbrisu konkretnih podatkov s svetovnega spleta. Analiza
člena namreč jasno pokaže, da imajo nadzorni organi držav članic pri izrekanju glob
bistveno omejeno polje proste presoje in bo moral nadzorni organ skladno z drugim
286
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odstavkom 83. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov upoštevati naravo, težo in
trajanje kršitve, namernost oziroma krivdo, sprejete ukrepe za ublažitev utrpljene škode,
stopnjo odgovornosti ali morebitne pomembne predhodne kršitve, predhodne kršitve
upravljavca, vrsto osebnih podatkov, ki jih zajema kršitev, in dejansko gospodarsko
zmožnost takšnih kršiteljev.289. Poleg tega pa menim, da bi naložitev globe v primeru
enkratne ali večkratne kršitve, ki je terjala odgovor na težko pravno vprašanje,
predstavljala tudi kršitev načela sorazmernosti, še posebej, če je upravljavec nato
pripravljen ravnati skladno z odločbo nadzornega organa. Z naložitvijo morebitne
nesorazmerne globe bi se namreč prekoračilo tisto, kar je nujno potrebno za
zasledovanje ciljev Splošne uredbe o varstvu podatkov, prav tako pa bi to lahko oviralo
tudi druge svoboščine, določene v PDEU. Torej,ne glede na navedeno trditev menim, da
lahko v povezavi že s prejšnjim odstavkom v celoti potrdim hipotezo številka 3. Nova
Splošna uredba o varstvu podatkov namreč ne določa ustreznega pravnega varstva
tretjih oseb, saj vsem zainteresiranim osebam po zadevni uredbi ni zagotovljeno
ustrezno pravno varstvo v primeru kršitve svobode izražanja (in prejemanja informacij).
Za slednje bo šlo predvsem, kadar bo iskalnik odstranil povezave, ki so rezultat iskanja
po posameznikovem imenu oziroma besednih zvezah, na podlagi katerih ga je mogoče
identificirati. Jasno ja namreč, da imata obe zainteresirani osebi ustrezno varstvo, če
podatke odstrani 290oziroma jih ne odstrani upravljavec, ki je imetnik izvorne vsebine.
Kljub navedenemu pa lahko tretje osebe dosežejo učinkovito pravno varstvo že na
podlagi samega 10. člena EKČP,291 ki določa minimalno raven varstva pravice do
svobode izražanja. Zainteresirana oseba bo lahko pred nacionalnim sodiščem ali drugim
pristojnim organom podala zahtevo, da se konkretnemu spletnemu iskalniku naloži, da
vzpostavi prvotno stanje ter obnovi izbrisano hiperpovezavo. Nacionalno sodišče bo
nato opravilo ustrezno tehtanje med pravico do prejemanja informacij, svobodo
izražanja ter pravicami posameznika do varstva osebnih podatkov in zasebnosti. Država
mora torej aktivno varovati svobodo izražanja posameznika oziroma interes javnosti,
kadar bi bil ogrožen s strani zasebnega subjekta (spletnega iskalnika). V kolikor
posamezna država podpisnica posameznikove pravice do svobode izražanja ter interesa
javnosti s pomočjo svojih sodišč ne bo ustrezno zavarovala oziroma ne bo spoštovala
stališč in standardov v sodni praksi ESČP, bo lahko posameznik vložil tožbo na ESČP
in se skliceval na kršitev 10. člena EKČP.
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