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W 2012 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 
Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and 
on the free movement of such data – General Data Protection Regulation). W art. 17 tego 
projektu wyrażono właśnie prawo do bycia zapomnianym, wyposażając zaintereso-
wany podmiot w uprawnienie do żądania w określonych okolicznościach usunięcia 
danych go dotyczących. Autor pokrótce omawia tę propozycję sformułowania prawa 
do bycia zapomnianym, podkreśla jej znaczenie w skali międzynarodowej, wskazuje 
też na liczne poprawki wniesione przez Parlament Europejski.

Dla rozwoju prawa do bycia zapomnianym istotne będzie, w ocenie autora, roz-
strzygnięcie sprawy znanej jako Google Spain (Google Spain, SL, Google Inc v Agencia 
Espanola de Proteccion de Datos, C-131/12). Punktem wyjścia było żądanie obywatela 
Hiszpanii podjęcia przez Google środków w celu uniemożliwienia dostępu do in-
formacji o jego dawnych problemach fi nansowych poprzez wpisanie jego danych do 
wyszukiwarki. W artykule omówiona została opinia rzecznika generalnego, w której 
stoi on na stanowisku, że dostawcy usług przeglądania za pomocą wyszukiwarki 
internetowej nie są odpowiedzialni, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem 
unijnym w zakresie ochrony danych, za dane osobowe zamieszczone na przetwa-
rzanych przez nich stronach internetowych.

W dalszej części artykułu autor prezentuje wyrok Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka, istotny w kontekście poszukiwania równowagi pomiędzy prawem do 
prywatności a wolnością wypowiedzi i prawem do otrzymywania informacji. Sprawa 
Węgrzynowski i Smolczewski przeciwko Polsce (skarga nr 33846/07) dotyczyła żądania 
usunięcia z archiwów internetowych gazety artykułu uznanego wcześniej przez sąd 
za zniesławiający. Trybunał nie stwierdził w tym wypadku naruszenia prawa do 
prywatności; uznał zaś, że archiwa internetowe służą interesowi publicznemu, udo-
stępniając społeczeństwu informacje o charakterze historycznym. W ocenie Trybunału 
nie jest rolą sądów „pisanie historii na nowo” poprzez nakazywanie usunięcia wszel-
kich śladów publikacji, co do których stwierdzono, że naruszają prawa innych osób.

W obszernym podsumowaniu autor przedstawia refl eksje nasuwające się po ana-
lizie przytoczonych kazusów oraz proponowanych rozwiązań prawnych w zakresie 
prawa do bycia zapomnianym. Na zakończenie stwierdza, iż osiągnięcie wiarygodnej, 
rozsądnej, praktycznie operatywnej równowagi pomiędzy prywatnością i cenzurą 
wymagać będzie wyrafi nowanej i twórczej prawniczej aktywności.

Agnieszka Narożniak

Piet Hein van Kempen, Four Concepts of Security – A Human Rights 
Perspective (Cztery koncepcje bezpieczeństwa z perspektywy praw 
człowieka), „Human Rights Law Review” 2013, vol. 13, no. 1, s. 1–23.

Autor zadaje sobie pytanie, czym jest w istocie bezpieczeństwo, i już na wstępie 
swych rozważań zwraca uwagę, że istnieje wiele jego form, a sposób jego pojmo-
wania ciągle się rozwija. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób 
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przyjęcie perspektywy praw człowieka może wyjaśnić istotę bezpieczeństwa oraz 
przyczynić się do wypracowania operatywnej i neutralnej koncepcji bezpieczeń-
stwa jako takiego bądź chociażby do prowadzenia bardziej wyważonego dyskursu 
o bezpieczeństwie publicznym. Autor zastrzega też, iż przyjęta przezeń perspektywa 
ma oparcie w klasycznych prawach obywatelskich pierwszej generacji wyrażonych 
w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz w Europejskiej 
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Pierwsza z wyróżnionych koncepcji określona została przez autora jako „Bez-
pieczeństwo międzynarodowe poprzez ochronę praw człowieka przez państwa”. 
Zasadza się ona na przekonaniu, że ochrona jednostki przed wszechwładzą państwa, 
zagwarantowanie swobód obywatelskich i politycznych oraz ustanowienie demo-
kratycznego ustroju są ważnymi narzędziami przyczyniającymi się do utrzymania 
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. W tym ujęciu bezpieczeństwo i prawa 
człowieka są od siebie zależne i nawzajem się uzupełniają.

Koncepcja druga – „Negatywne bezpieczeństwo jednostki od ingerencji pań-
stwa” – wyrasta z historii praw człowieka i idei ochrony wolności jednostki przed 
wszechwładzą suwerena. Podstawowy obowiązek państwa ma charakter negatywny 
i polega na powstrzymaniu się od zakłócania jednostce korzystania z jej wolności. 
Ani bezpieczeństwo, ani prawa człowieka nie stanowią celu same w sobie, lecz są 
środkami ochrony wolności jednostki.

Kolejna koncepcja – „Bezpieczeństwo jako usprawiedliwienie ograniczenia praw 
człowieka” – opiera się na założeniu, że aby w danym państwie mógł w ogóle funk-
cjonować system prawa karnego i by istniała szansa zastosowania elementarnych 
środków bezpieczeństwa, władze muszą mieć możliwość – przy spełnieniu określo-
nych warunków – ograniczenia pewnych praw człowieka. Problemem jest jednak 
kwestia zasięgu owych ograniczeń, rodzaju praw człowieka, które mogą być ograni-
czane, oraz warunków, jakie muszą być spełnione, by dane ograniczenie zastosować.

Ostatnia koncepcja określona została jako „Pozytywny obowiązek państwa za-
pewnienia bezpieczeństwa jednostkom”. Zbudowana jest wokół przekonania, iż 
państwo jest zobligowane do przyjęcia odpowiednich środków w celu zabezpieczenia 
praw człowieka przynależnych jednostce przed ich pogwałceniem ze strony zarówno 
organów państwowych, jak i podmiotów prywatnych.

W konkluzji autor podkreśla między innymi, że prawa człowieka i bezpieczeń-
stwo są ze sobą na różnych poziomach powiązane. Spojrzenie na bezpieczeństwo 
z perspektywy praw człowieka jest jednak w ocenie autora „dość rozczarowują-
ce”. Nie dostarcza bowiem całościowego, wyważonego poglądu na to, czym jest 
bezpieczeństwo, i ostatecznie do dyskursu o bezpieczeństwie wnosi mniej, niżby 
potencjalnie mogło.

Agnieszka Narożniak
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