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ИН ТЕР НЕТ И СЛО БО ДА ИЗ РА ЖА ВА ЊА  
У ПРАК СИ ЕВРОП СКОГ СУ ДА  

ЗА ЉУД СКА ПРА ВА*

Сажетак: Ин тер нет као сред ство ко му ни ка ци је, без об зи ра на вр сту 
ин фор ма ци ја за ко ју се ко ри сти, спа да у оства ри ва ње пра ва на сло бо ду из-
ра жа ва ња, за га ран то ва ног чла ном 10. Европ ске кон вен ци је за за шти ту 
људ ских пра ва и основ них сло бо да. Као што је утвр ђе но у суд ској прак си 
Европ ског су да, сло бо да из ра жа ва ња пред ста вља јед ну од осно ва де мо крат-
ског дру штва, па се огра ни че ња те сло бо де пред ви ђе на чла ном 10, став 2 
Кон вен ци је мо ра ју ту ма чи ти стро го. Да би се оси гу ра ла ефи ка сна за шти та 
сло бо де из ра жа ва ња на ин тер не ту, др жа ве има ју по зи тив ну оба ве зу да 
ство ре од го ва ра ју ћи ре гу ла тор ни оквир, урав но те жу ју ћи пра во на сло бо ду 
из ра жа ва ња с јед не, и огра ни че ња про пи са на чла ном 10. став 2, Кон вен ци-
је, с дру ге стра не. При то ме се по себ на па жња тре ба по све ти ти пи та њу 
рав но те же из ме ђу сло бо де из ра жа ва ња и оства ри ва ња и ужи ва ња дру гих 
људ ских пра ва и сло бо да за га ран то ва них Европ ском кон вен ци јом, по себ но 
пра ва на по што ва ње при ват ног жи во та. Иа ко је чи ње ни ца да елек трон ска 
мре жа, ко ја оп слу жу је ми ли јар де ко ри сни ка ши ром све та, ни ка да не ће би-
ти под ло жна истим про пи си ма и кон тро ли, због ра зно ли ко сти при сту па 
на ци о нал них вла сти, Европ ски суд је ус по ста вио оп ште при мјењи ва на че ла 
у ве зи са ин тер не том као сред ством ко му ни ка ци је.

Кључнеречи: ин тер нет, сло бо да из ра жа ва ња, Европ ска кон вен ци ја за 
за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да, Европ ски суд за људ ска пра ва, 
суд ска прак са.

* Рад је из ло жен на Ме ђу на род ној на уч ној кон фе рен ци ји „Прав на тра ди ци ја и но ви 
прав ни иза зо ви“, одр жа ној на Прав ном фа кул те ту у Но вом Са ду, 3. и 4. ок то бра 2019. го ди не.
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ИН ТЕР НЕТ И СЛО БО ДА ИЗ РА ЖА ВА ЊА У ПРАК СИ  
ЕВРОП СКОГ СУ ДА ЗА ЉУД СКА ПРА ВА

1. УВОД

Као сред ство ко му ни ка ци је, без об зи ра на вр сту ин фор ма ци ја за ко ју 
се ко ри сти, ин тер нет спа да у до мен оства ри ва ња пра ва на сло бо ду из ра-
жа ва ња, за га ран то ва ног чла ном 10. Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ-
ских пра ва и основ них сло бо да (у да љем тек сту ЕКЉП). Као што је утвр-
ђе но у прак си Европ ског су да за људ ска пра ва (у да љем тек сту ЕСЉП), 
сло бо да из ра жа ва ња пред ста вља јед ну од осно ва де мо крат ског дру штва, 
усли јед че га се огра ни че ња те сло бо де пред ви ђе на чла ном 10, ст. 2 Кон-
вен ци је, мо ра ју ту ма чи ти стро го. Да би се оси гу ра ла ефи ка сна за шти та 
сло бо де из ра жа ва ња на ин тер не ту, др жа ве има ју по зи тив ну оба ве зу да 
ство ре од го ва ра ју ћи ле ги сла тив ни оквир, урав но те жу ју ћи пра во на сло бо-
ду из ра жа ва ња с јед не, и огра ни че ња про пи са на чла ном 10. ст. 2., с дру ге 
стра не. У по сти за њу те рав но те же, по себ ну па жњу је по треб но по све ти ти 
мо гу ћој по вре ди дру гих људ ских пра ва и сло бо да, пр вен стве но пра ва на 
при ват ност, до чи је по вре де мо же до ћи би ло са мом ко му ни ка ци јом на ин-
тер не ту, или пак, по ста вља њем и ди је ље њем од ре ђе ног са др жа ја на ин тер-
не ту. По ред овог, у но ви је ври је ме, зна чај ним про бле мом у кон тек сту сло-
бо де из ра жа ва ња по сред ством ин тер не та сма тра се и го вор мр жње као 
спе ци фич на зло у по тре ба пра ва на сло бо ду го во ра ко ја у свом нај ек стрем-
ни јем об ли ку мо же по слу жи ти као оправ да ње или чак по сре дан по зив на 
зло чин из мр жње1.

Иа ко је чи ње ни ца да ин тер нет ска мре жа, ко ја оп слу жу је ми ли јар де 
ко ри сни ка ши ром сви је та, ни ка да не ће би ти под ло жна иден тич ним про пи-
си ма и кон тро ли, због по што ва ња гра ни це сло бод не про цје не (ко ју ЕСЉП 
до зво ља ва др жа ва ма чла ни ца ма), ЕСЉП је ус по ста вио оп ште при мјен љи ва 
на че ла у ве зи са оства ри ва њем сло бо де из ра жа ва ња на ин тер не ту. У кре и-
ра њу тих на че ла, ЕСЉП је по шао од не ко ли ко основ них пи та ња ко ја се ти чу 
оп штег пој ма сло бо де из ра жа ва ња, а ко ја су пи та ња стан дар ди зо ва на ду го-
го ди шњом прак сом ЕСЉП.

1 Де таљ ни је: Tar lach McGo na gle, “The tro u bled re la ti on ship bet we en free spe ech and 
ra cist ha te spe ech: the am bi gu o us ro les of the me dia and in ter net”, Ex pert Pa per, Day of The-
ma tic Di scus sion “Ra cist Ha te Spe ech” (28 Au gust 2012), UN Com mit tee on the Eli mi na tion 
of Ra cial Di scri mi na tion, 81st Ses sion, Ge ne va, 6-31 Au gust 2012, до ступ но на https://da re.
uv a.nl /se arch?iden ti fi er=8e4ab7c8-cc1c-4d05-81ef-5c65a63410a7, на дан 20. ок то бра 2019. 
го ди не.
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2. ПО ЈАМ СЛО БО ДЕ ИЗ РА ЖА ВА ЊА У ЕКЉП  
И ПРАК СИ ЕСЉП

Сло бо да из ра жа ва ња пред ви ђе на чла ном 10. ЕКЉП под ра зу ми је ва сло-
бо ду по сје до ва ња соп стве ног ми шље ња2, при ма ња и са оп шта ва ња ин фор-
ма ци ја и иде ја без ми је ша ња јав не вла сти и без об зи ра на гра ни це, као и 
мо гућ ност да се иста сло бо да3 под врг не фо р мал но сти ма, усло ви ма, огра ни-
че њи ма или ка зна ма про пи са ним за ко ном и нео п ход ним у де мо крат ском 
дру штву у ин те ре су на ци о нал не без бјед но сти, те ри то ри јал ног ин те гри те та 
или јав не без бјед но сти, ра ди спре ча ва ња не ре да или кри ми на ла, за шти те 
здра вља или мо ра ла, за шти те угле да или пра ва дру гих, спре ча ва ња от кри-
ва ња ин фор ма ци ја до би је них у по вје ре њу, или ра ди очу ва ња ау то ри те та и 
не при стра сно сти суд ства. По треб но је на по ме ну ти да се под пој мом „из ра-
жа ва ње“ у ЕКЉП и прак си ЕСЉП под ра зу ми је ва сва ки го вор, пи са ње, осли-
ка ва ње, ре кла ми ра ње, умјет ност, ра диј ско и те ле ви зиј ско еми то ва ње, но ви-
не, књи ге, ле ци, па чак и сим бо лич но по на ша ње/упо тре ба сим бо ла и да се 
не мо ра ну жно ра ди ти о ин фор ма ци ја ма и иде ја ма ко је су афир ма тив не и 
не у вре дљи ве, већ и о оним ко је ври је ђа ју, шо ки ра ју или уз не ми ра ва ју4, јер 
су „та кви за хтје ви плу ра ли зма, то ле ран ци је и ши ро ко ум но сти, без ко јих 
не ма де мо крат ског дру штва.“5 Сло бо да из ра жа ва ња не спа да, да кле, у ка те-
го ри ју ап со лут них сло бо да, од но сно под ло жна је огра ни че њи ма ко ја мо ра ју 
би ти про пи са на за ко ном, има ти ле ги ти ман циљ и би ти нео п ход на у де мо-
крат ском дру штву. Упра во сто га, у про цје ни по сто ја ња по вре де сло бо де 
из ра жа ва ња, ЕСЉП при мје њу је тро сте пе ни тест6 у ко ме, у скла ду са по ме-
ну тим, ис пи ту је да ли су огра ни че ња сло бо де из ра жа ва ња би ла до пу ште на 
(про пи са на за ко ном), да ли је по сто јао ле ги ти ман циљ та квих огра ни че ња, 
те да ли су та огра ни че ња нео п ход на у де мо крат ском дру штву. Ви ше де це-
ниј ска прак са ЕСЉП из ро ди ла је чи тав низ прав них прин ци па (ca se-la w) 
ве за них за по ме ну ту про цје ну по сто ја ња по вре де, ко ји су прин ци пи основ 

2 О сло бо ди ми шље ња ви дје ти: Ro bert Tra ger, Don na L. Dic ker son, Fre e dom of Ex pres-
si on in the 21st Cen tury, Pi ne For ge Press, Lon don, New Del hi, 1999., стр. 14.

3 чл. 10., ст. 2. ЕКЉП.
4 ЕСЉП, Handysi de v. the Uni ted King dom, бр. 5493/72, 7 De cem ber 1976, § 49, Edi ti ons 

Plon v. Fran ce, no. 58148/00, § 42, EC HR 2004-IV; Lin don, Otcha kovsky-La u rens and July v. 
Fran ce [GC], nos. 21279/02 and 36448/02, § 45, EC HR 2007-IV; and Axel Sprin ger AG v. Ger many 
[GC], no. 39954/08, § 78, 7 Fe bru ary 2012), све пре су де до ступ не на https://hu doc.ec hr.co e.in t/ 
, на дан 20. ок то бра 2019. го ди не.

5 ЕСЉП, Handysi de v. Uni ted King dom, , бр. 5493/72, 7 De cem ber 1976, до ступ но на 
https://hu doc.ec hr.co e.in t/ , на дан 20. ок то бра 2019. го ди не.

6 О прин ци пи ма суд ског ме ри тор ног од лу чи ва ња ви дје ти Љ. Ми јо вић, ”Сло бо да изра-
жа ва ња у ле ги сла ти ви и прак си у БиХ”, Срп ска прав на ми сао бр. 51., Ба ња лу ка, 2018. стр. 16.
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од лу чи ва ња у по сту па њу у сва ком на ред ном пред ме ту исте вр сте и на ла зе се 
у стал ном до гра ђи ва њу, за ви сно од окол но сти сва ког слу ча ја по на о соб 7.

3. СПЕ ЦИ ФИЧ НОСТ ИН ТЕР НЕ ТА КАО СРЕД СТВА  
ИЗ РА ЖА ВА ЊА8

За раз ли ку од оста лих сред ста ва из ра жа ва ња, ин тер нет пред ста вља 
„по тен ци јал без пре се да на“9 у по гле ду ви ше стру ко сти и ви ше стра но сти 
ко му ни ка ци је, јер су при ступ не ба ри је ре ин тер не та, у од но су на тра ди ци о-
нал не ме ди је, ре ла тив но ни ске. Док је у про шло сти би ло нео п ход но ин фор-
ма ци ју или иде ју пла си ра ти пу тем ин сти ту ци о на ли зо ва них ме ди ја, што је 
под ра зу ми је ва ло и вр ше ње од ре ђе них кон тро ла или ис пу ња ва ње од ре ђе них 
усло ва, да нас то, за хва љу ју ћи ин тер не ту, ви ше ни је слу чај. Тра ди ци о нал на 
за ви сност кре а то ра ин фор ма ци је или иде је од ин сти ту ци о нал них ме ди ја је 
из бри са на, чи ме је омо гу ће но сва ко ме да, у прав цу пла си ра ња иде је или 
ин фор ма ци је, са чи ни ин тер нет ску стра ни цу или ко му ни ци ра по сред ством 
дру штве них мре жа на ко ји ма ши ри или ди је ли ин фор ма ци је и иде је. У пла-
си ра њу истих иде ја и ин фор ма ци ја, сва ки ко ри сник има на рас по ла га њу 
раз ли чи те тех ни ке и стра те ги је, иа ко је циљ пла сма на исти и под ра зу ми је ва 
што ма сов ни ји при ступ по ста вље ном са др жа ју. Ова ква мо гућ ност пла си ра-
ња ин фор ма ци ја и иде ја не сум њи во има сво је пред но сти ка да је у пи та њу 
де мо кра ти за ци ја дру штва и по што ва ње сло бо де из ра жа ва ња, но, са дру ге 
стра не, кре и ра и мо гућ ност „ни ског ни воа ди ги тал ног го во ра”10, пла си ра ње 
увре да, кле ве та и го во ра мр жње, од но сно по вре де пра ва дру гих, на раз ли-
чи те на чи не и у раз ли чи тим кон тек сти ма, укљу чу ју ћи и пла сман ла жних 
ин фор ма ци ја, те о ри ја за вје ре, го во ра мр жње, ши ре ње про па ган де, (пре)усмје-
ра ва ње пре тра жи ва ча, при вла че ње слу чај них ко ри сни ка зло у по тре бом на-
зи ва или ла жним озна ка ма, као и у ор га ни за ци о не свр хе, по пут пла ни ра ња 
до га ђа ја, про те ста, при ку пља ње фи нан сиј ских сред ста ва, а не ри јет ко и у 
свр ху зло ста вља ња од ре ђе не осо бе (cyber bul ling или cyber stal king). Има ју-
ћи на уму број не тех но ло шке мо гућ но сти и не слу ће не на чи не њи хо ве екс-
по ла та ци је у прак си, из вје сно је да је ри јеч о про бле му ко ји је, с прав не 

7 У обра зло же њу сва ке пре су де ЕСЉП на во ди прин ци пе соп стве не прак се, а он да их 
при мје њу је на кон крет не окол но сти слу ча ја ко ји раз ма тра.

8 О ин тер не ту као сред ству из ра жа ва ња де таљ ни је: Jan Oster, Eu ro pean and In ter na ti o nal 
Me dia Law, Cam brid ge, 2017, стр. 44.

9 Tar lach McGo na gle, The Co un cil of Eu ro pe aga inst on li ne ha te spe ech: Co nun drums and 
chal len ges, 2013, p. 28, до ступ но на https://www.ivir.nl/pu bli ca ti es/dow nlo ad/Ex pert_pa per_ha te_ 
spe ech.pdf , на дан 20. ок то бра 2019. го ди не.

10 Ibid. стр. 29.
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стра не по сма тра но, из у зет но сло жен, ка ко због ле ги сла тив ног окви ра, над-
ле жно сти за по сту па ње, та ко и због кру га од го вор них су бје ка та и/или вр сте 
њи хо ве од го вор но сти. 

4. ЛЕ ГИ СЛА ТИВ НИ ОКВИР СЛО БО ДЕ ИЗ РА ЖА ВА ЊА  
ПО СРЕД СТВОМ ИН ТЕР НЕ ТА

Спе ци фич не тех но ло шке ка рак те ри сти ке ин тер нет чи не фе но ме ном у 
ци ви ли за ци ји људ ске ко му ни ка ци је, јер се ра ди о уни вер зал ном ме ди ју који 
ка рак те ри ше де цен тра ли зо ва на струк ту ра и гло бал но сло бо дан при ступ за 
све тех но ло шки опре мље не ко ри сни ке. Ко ли ко год афир ма тив но зву ча ло прет-
ход но ре че но, не мо же се за не ма ри ти и не га тив на стра на ове ла ко ће при сту-
па, а она се ма ни фе сту је пр вен стве но у чи ње ни ци да се на ци о нал не прав не 
ба ри је ре уста но вље не су ве ре но шћу др жа ва, у обла сти ко ри ште ња ин тер не-
та ла ко пре ска чу и за о би ла зе у ци љу из бје га ва ња по што ва ња на ци о нал не 
ле ги сла ти ве. На и ме, нео п хо дан услов за при ступ ко ри сни ка ин тер не ту је 
по сто ја ње пру жа те ља услу ге по ве зи ва ња на ин тер нет (про вај де ра)11, по сред-
ством ко јег ко ри сник по ста вља или ди је ли са др жај на ин тер не ту. Уоп ште но 
го во ре ћи, с об зи ром на гло бал ну струк ту ру ин тер не та, сва ко ли це је сло-
бод но да иза бе ре про вај де ра чи ји усло ви ко ри ште ња му нај ви ше од го ва ра ју, 
при че му ко ри сник и про вај дер не мо ра ју ну жно пот па да ти под исте прав не 
про пи се, од но сно при па да ти ис тој на ци о нал ној ле ги сла ти ви. Уо би ча је на 
прак са је да ли ца ко ја по ста вља ју или ди је ле не до зво љен са др жај би ра ју при-
ступ не тач ке у окви ру на ци о нал них ле ги сла ти ва ко је се сма тра ју то ле рант-
ни јим или има ју не до стат не за кон ске про пи се у по гле ду санк ци о ни са ња 
не до зво ље ног или не при мје ре ног са др жа ја. Ова ква стра те шка прак са се у 
ди ги тал ном жар го ну на зи ва фо рум-шо пин гом ( fo rum-shop ping), чи ме та ква 
ли ца из бје га ва ју ре гу ла тор ну, а са мим тим и суд ску над ле жност за са др жај 
ко ји пла си ра ју на ин тер нет. Че сто се та ко ђе де ша ва да се фо ру ми на ко ји ма 
је пла си ран не до зво љен (про тив пра ван) са др жај „се ле” из јед не у дру гу ју-
рисд ки ци ју, с на мје ром из бје га ва ња од го вор но сти, а ла ко ћа с ко јом се „пре-
се ље ње” web-стра ни це из во ди за пра во не ги ра мје ру за бра не или бло ки ра ња 
ра да из ре че ну у окви ру јед не ју рис дик ци је, усли јед че га иста мје ра за бра не 
или бло ка де по сто је не е фи ка сна. 

По ред раз ли ка ко је по сто је у ле ги сла ти ви, у по гле ду (не) до зво ље них 
са др жа ја, раз ли чи ти ISP-ови у окви ру исте ју рис дик ци је та ко ђе мо гу има ти 
раз ли чи те по ли ти ке пре ма са др жа ју и по на ша њу на ин тер не ту. Уго во ри о 
услу га ма/ко ри ште њу не ких ISP-ова, по ли ти ке при сту па ња web-стра ни ца ма, 

11 „пру жа тељ услу ге по ве зи ва ња на ин тер нет“, енг. In ter net Ser vi ce Pro vi der (ISP).
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усло ви пре у зи ма ња са др жа ја и сл. бит но се раз ли ку ју да кле, не са мо од јед не 
до дру ге ју рис дик ци је, већ и од јед ног до дру гог пру жа о ца услу га по ве зи ва ња 
на ин тер нет, усли јед че га су при сут не и раз ли ке и у по гле ду то ле ран ци је 
пре ма не до зво ље ним об ли ци ма са др жа ја и по на ша ња. Ве о ма че сто, исти 
усло ви по ста вља ња или пре у зи ма ња са др жа ја са ин тер не та ни су тран спа-
рент ни, јер су вла сни ци опе ра те ра или пру жа те ља услу ге по ве зи ва ња углав-
ном при ват на ли ца, те се њи хо во уче шће у ре гу ла ци ји са др жа ја по тен ци јал но 
мо же сма тра ти и при ват ном цен зу ром. У по гле ду при мје не од ре ђе не ле ги-
сла ти ве, од но сно утвр ђи ва ња суд ске над ле жно сти, од го во ре на од ре ђе на 
пи та ња да ла је и пре су да Европ ског су да прав де у пред ме ту Гугл про тив 
(фран цу ске) Др жав не ко ми си је за ин фор ма ци о не тех но ло ги је и сло бо де 12, 
ко ја се ба ви ла пи та њем про стор ног дје ло ва ња оба ве зе опе ра те ра на укла-
ња ње са др жа ја (у овом слу ча ју по ве зни ца). Та ко је у овој пре су ди Европ ски 
суд прав де стао на ста но ви ште да про пи се Европ ске уни је „тре ба ту ма чи ти 
на на чин да опе ра тор пре тра жи ва ча, кад ува жи за хтјев за укла ња ње по ве-
зни ца, ни је ду жан из вр ши ти укла ња ње по ве зни ца на свим вер зи ја ма свог 
пре тра жи ва ча, већ са мо на вер зи ја ма пре тра жи ва ча ко је по сто је у др жа ва ма 
чла ни ца ма (Европ ске уни је)“13.

Пи та ње прав не од го вор но сти за по ста вља ње спор ног са др жа ја на ин-
тер не ту ни је ком пли ко ва но са мо због утвр ђи ва ња над ле жно сти, већ и у 
од но су на круг ли ца ко ја се ја вља ју као ак те ри ко му ни ка ци је или пла сма на 
са др жа ја на ин тер не ту. Та ко, при мје ра ра ди, у ства ра ње и ши ре ње го во ра 
мр жње мо же би ти укљу че но мно штво раз ли чи тих ак те ра, од кре а то ра са др-
жа ја, пре ко web ди зај не ра, до ма ћи на (енг. host), ли ца ко ја да ље ди је ле (енг. share) 
са др жај, оних ко ји уче ству ју на фо ру ми ма итд., усли јед че га би се од го вор ност 
мо гла утвр ђи ва ти за сва ко од ових ли ца, у за ви сно сти од при ро де и вр сте 
ко му ни ка ци је, оби ма и де та ља ре ле вант них на ци о нал них за ко на и дру гих 
кон тек сту ал них ва ри ја бли. Раз ли чи ти ак те ри има ју раз ли чи те од но се са 
са др жа јем, усли јед че га се отва ра низ до дат них пи та ња, од пи та ња од го вор-
но сти опе ра те ра за са др жај ко ји ге не ри ше ау тор са др жа ја, па до на чи на на 
ко ји исти са др жај кон зу ми ра ко ри сник. Ова ква пи та ња су још сло же ни ја кад 
је ри јеч о си ту а ци ји у ко јој на ве де ни ак те ри не пот па да ју под исту ле ги сла-
ти ву, од но сне не при па да ју ис тој ју рис дик ци ји. 

Још је дан про бле ма ти чан аспект пи та ња од го вор но сти и над ле жно сти 
ти че се осно ва и ин тен зи те та кри вич ног го ње ња код нпр. зло у по тре бе слобо-
де из ра жа ва ња го во ром мр жње, ко је је не у јед на че но у раз ли чи тим зе мља ма. 

12 Пре су да од 24. сеп тем бра 2019., Go o gle LLC v. Com mis sion na ti o na le de l’in for ma ti que 
et des li bertés (CNIL), EC LI:EU :C:2019:772,http://cu ria.eu ro pa.eu /ju ris/do cu ment/do cu ment.js-
f?text=&do cid=218105&pa ge In dex=0&doc lang=hr&mo de=ls t&di r=&oc c=first&part= 
1&cid=6367226, на дан 1. но вем бра 2019. го ди не.

13 Ibid. ст. 73. 
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Спо ра дич на или нео д мје ре на, од но сно не до сљед на кри вич на го ње ња има ју 
ни зак од вра ћа ју ћи ефе кат, јер чи не по сто је ће за кон ске про пи се „па пир на тим 
ти гро ви ма или бе зу бим бул до зи ма”14. Та ко ђе је мо гу ће и да, на дру гој стра-
ни, пре ри гид но ту жи ла штво има не га тив не ефек те на сло бо ду из ра жа ва ња 
и де мо крат ску по тре бу во ђе ња јав не рас пра ве, од но сно кре и ра про стор за 
гу ше ње по ли тич ке кри ти ке, или пак, од од ре ђе них ли ца, на пра ви иде о ло шке 
или ак ти ви стич ке „му че ни ке” и хе ро је, од но сно жр тве сло бод ног го во ра.

По тен ци јал ним про бле мом ка да је у пи та њу сло бо да из ра жа ва ња по-
сред ством ин тер не та сма тра се и фак тор трај но сти са др жа ја по ста вље ног 
на ин тер нет. Не по сто ја ње огра ни че ња у скла ди ште њу по да та ка до дат но је 
уве ћа но кре и ра њем по ве зни ца (”хи пер лин ко ва њем”), од но сно пре тра жи ва-
чи ма, за хва љу ју ћи че му са др жај оста је ви дљив и у ве ли кој мје ри до сту пан 
и на кон пр во бит не ди се ми на ци је, па чак и у си ту а ци ја ма ка да је из вор ни 
са др жај укло њен. Ако је до шло до ви ше стру ког или уна кр сног об ја вљи ва ња 
или оп се жног ди је ље ња не до зво ље ног са др жа ја, укла ња ње од ре ђе ног ма тери-
ја ла из не ког on li ne из во ра не мо же га ран то ва ти не до ступ ност истог мате ри-
ја ла не гдје дру гдје, чи ме се ја ча ју ње го ви не до зво ље ни аспек ти. Стра те ги је 
оп ти ми за ци је пре тра жи ва ча мо гу умно жи ти ре зул та те пре тра жи ва ња за 
од ре ђе ним вр ста ма са др жа ја, укљу чу ју ћи (по се би це) го вор мр жње. По ве-
зни це ве о ма че сто кре и ра ју или ука зу ју на „дру штве ни зна чај” са др жа ја у 
оној мје ри у ко јој се же ли оства ри ти по пу лар ност од ре ђе ног са др жа ја. Ово 
има сво је пред но сти ка да је ри јеч о нпр. ис тра жи вач ком но ви нар ству, али 
ако је кре и ра на по ве зни ца пре ма за бра ње ним са др жа ји ма, од го вор ност би 
мо ра ла по сто ја ти и на стра ни кре а то ра по ве зни це.

5. ПРАК СА ЕСЉП У ОД НО СУ НА СЛО БО ДУ ИЗ РА ЖА ВА ЊА  
НА ИН ТЕР НЕ ТУ

Зло у по тре ба сло бо де из ра жа ва ња на ин тер не ту пи та ње је ко је ну жно 
ста вља мо у кон сте ла ци ју са дру гим пра ви ма ре гу ли са ним ЕКЉП – за бра ном 
му че ња и не чо вјеч ног и по ни жа ва ју ћег по сту па ња (код го во ра мр жње, нпр.
члан 3.), за бра ном дис кри ми на ци је (члан 14.), пра вом на лич ни и по ро дич ни 
жи вот (члан 8.), или пра вом на сло бо ду оку пља ња (члан 11.). Иа ко сло бо да 
из ра жа ва ња укљу чу је сло бо ду по сје до ва ња соп стве ног ми шље ња, при ма ња 
и са оп шта ва ња ин фор ма ци ја и иде ја без ми је ша ња јав не вла сти и без об зи ра 
на гра ни це, чл. 10. не спре ча ва др жа ве да зах ти је ва ју до зво ле за рад ме диј-
ских пред у зет ни ка. У до са да шњој прак си ЕСЉП уста но вље но је да сло бо да 
из ра жа ва ња под ра зу ми је ва пр вен стве но сло бо ду по сје до ва ња ми шље ња, 

14 T. McGo na gle, 2013, p. 30.
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као пред у сло ва сло бод ног из ра жа ва ња, усли јед че га се др жа ва ма за бра њу је 
ин док три на ци ја сво јих гра ђа на. По ред сло бо де по сје до ва ња ми шље ња, у 
оп сег сло бо де из ра жа ва ња спа да и сло бо да да се ути че на ин фор ма ци је и 
иде је са оп шта ва њем истих, има ју ћи на уму и умјет нич ко ства ра ла штво, као 
и сло бо да да се при ми ин фор ма ци ја или иде ја 15. Ка ко не пред ста вља ап со-
лут но пра во, сло бо да из ра жа ва ња под ра зу ми је ва и од ре ђе не од го вор но сти, 
од но сно оба ве зе, са др жа не у ста ву 2. чл. 10. ЕКЉП. Ка ко је ра ни је већ у 
не ко ли ко на вра та на гла ше но, ин тер нет спа да у до мен сло бо де из ра жа ва ња, 
та ко да ЕСЉП у свим пред ме ти ма ко ји се ти чу из ра жа ва ња по сред ством 
ин тер не та као ме ди ја, при мје њу је оп ште прин ци пе уста но вље не у од но су 
на сло бо ду из ра жа ва ња, иа ко је у по сљед ње дви је де це ни је у прак си при-
сут на и ску пи на пре су да ко је се од но се на сло бо ду из ра жа ва ња по сред ством 
ин тер не та као спе ци фи ку ма. Иа ко фор му ли са ни пр вен стве но у од но су на 
штам па не ме ди је, оп шти прин ци пи не сум њи во се при мје њу ју и на ау ди о-
ви зу ел не и елек трон ске ме ди је16. При ли ком ме ри тор ног од лу чи ва ња ЕСЉП, 
као са став ни дио пре су де, уви јек на во ди прин ци пе уста но вље не до та да шњом 
прак сом, а он да исте прин ци пе при мје њу је на кон кре тан слу чај.

У свим сво јим пре су да ма ве за ним за сло бо ду из ра жа ва ња, Европ ски 
суд за људ ска пра ва по себ но на гла ша ва зна чај ме ди ја за кре и ра ње и раз вој 
де мо крат ског дру штва, усли јед че га се и у ве ли ком бро ју слу ча је ва ба вио 
пи та њем сло бо де из ра жа ва ња на ин тер не ту и спе ци фич но сти ма on li ne ко-
му ни ка ци ја. Та ко је, при мје ра ра ди, у пре су ди у пред ме ту Аhmet Yıldırım v. 
Tur key17, ЕСЉП де цид но утвр дио ва жност ин тер не та у са вре ме ном ко му ни-
ка циј ском окру же њу као јед ног од глав них сред ста ва прак ти ко ва ња сло бо-
де из ра жа ва ња сва ког по је дин ца. Пре су ђу ју ћи да је Тур ска бло ки ра њем 
при сту па сер ви су Go o gle по ври је ди ла сло бо ду из ра жа ва ња, ЕСЉП је при знао 
ин тер не ту свој ство ме ди ја као сред ства сло бод ног из ра жа ва ња, од но сно 
увр стио ко му ни ка ци ју на ин тер не ту у круг ин стру ме на та уна пре ђе ња јав не 
де ба те као прав них ка те го ри ја за шти ће них чла ном 10. ЕКЉП. У пред ме ту 
слич ном на ве де ном, Cen giz and Ot hers v. Tur key18, ЕСЉП је по твр дио на во де 
под но си ла ца пред став ке да бло ки ра ње You tu be-a у Тур ској пред ста вља по-
вре ду сло бо де из ра жа ва ња, од но сно пра ва на до би ја ње и пре нос ин фор ма-

15 ЕСЉП, Társaság a Szabadságjogokért v. Hun gary, no. 37374/05, 14 April 2009. го ди не, 
до ступ но на https://hu doc.ec hr.co e.in t/ , на дан 20. ок то бра 2019. го ди не.

16 О при мје ни оп штих прин ци па на раз ли чи те вр сте ме ди ја ви дје ти пре су ду ЕСЉП 
Schwe i ze rische Ra dio- und Fern seh ge sellschaft SRG v. Swit zer land, no. 34124/06, 21 Ju ne 2012, 
§62-65., до ступ но на https://hu doc.ec hr.co e.in t/ , на дан 20. ок то бра 2019. го ди не.

17 ЕСЉП, Аhmet Yıldırım v. Tur key, no. 3111/10, 18 De cem ber, 2012, до ступ но на https://
hu doc.ec hr.co e.in t/ , на дан 20. ок то бра 2019. го ди не.

18 ЕСЉП, Cen giz and Ot hers v. Tur key, nos. 48226/10 and 14027/11, 1 De cem ber 2015, до-
ступ но на https://hu doc.ec hr.co e.in t/ , на дан 20. ок то бра 2019. го ди не.
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ци ја и иде ја, кон ста ту ју ћи да је You tu be је дин стве на плат фор ма за ши ре ње 
ин фор ма ци ја и са мим тим, од ве ли ког зна ча ја за сло бод но но ви нар ство. 
Пра во на ин фор ми са ње по сред ством ин тер не та ЕСЉП је по твр дио и у одно-
су на ли ца ко ја се на ла зе на од слу же њу ка зне ли ше ња сло бо де у пред ме ту 
Kal da v. Esto nia19, ко јом при ли ком је пре су дом кон ста то ва но да и та ли ца 
тре ба да има ју при ступ од ре ђе ним ин тер нет ло ка ци ја ма, чак и ка да се ин фор-
ма ци је са др жа не на тим мје сти ма мо гу до би ти ал тер на тив ним ка на ли ма ко-
му ни ка ци је. У овом сег мен ту, при год но је по ме ну ти и пре су ду у пред ме ту 
Mo sley v. the Uni ted King dom20, у ко јој је ЕСЉП, од лу чу ју ћи по пред став ци 
ли ца о чи јем је уче шћу у сек су ал ним ор ги ја ма об ја вљен чла нак у штам па ним 
ме ди ји ма и на ин тер не ту, а ко је је ли це, иа ко је до би ло за до во ље ње од лу ком 
до ма ћег су да, тра жи ло утвр ђи ва ње оп ште оба ве зе за ме ди је на прет ход но 
оба вје шта ва ње ли ца да ће од ре ђе не ин фор ма ци је би ти јав но об ја вље не, утвр-
дио да се ме ди ји ма, под ра зу ми је ва ју ћи и ин тер нет, та ква оба ве за не мо же 
на мет ну ти. 

У до са да шњој прак си ЕСЉП је по твр дио сво јим пре су да ма и пред но сти 
ин тер не та над дру гим штам па ним и ау ди о ви зу ел ним ме ди ји ма у по гле ду 
олак ша ва ња во ђе ња де мо крат ске и јав не де ба те у пи та њи ма од јав ног ин те-
ре са, а по себ но се фо ку си рао на оба ве зе и од го вор ност ISP-ова за са др жај 
web-стра ни ца, те пи та ња од го вор но сти код ин фор ма тив них on li ne из да ња 
штам па них ме ди ја и од го вор но сти за ди је ље ње са др жа ја на ин тер не ту. С 
об зи ром на раз ли чи тост и број ност пи та ња о ко ји ма је ЕСЉП рас пра вљао, 
не мо гу ће је у фор ми члан ка на ве сти све прин ци пе ко је је из гра ди ла суд ска 
прак са у по гле ду сло бо де из ра жа ва ња при мје њи ве и на ин тер нет, баш као 
што је не мо гу ће и пред ви дје ти о ко јим ће све пи та њи ма ЕСЉП у том сми слу 
рас пра вља ти у бу дућ но сти. На осно ву до са да шње прак се, ме ђу тим, мо гу ће 
је за кљу чи ти да ЕСЉП оп ште прин ци пе при ла го ђа ва спе ци фич но сти ма 
ин тер не та као сред ства ко му ни ка ци је. Та ко је, од лу чу ју ћи о пред став ци у 
пред ме ту Per rin v. the Uni ted King dom21, ко ји се ти цао ка зне из ре че не за об ја-
вљи ва ње оп сце ног са др жа ја на ин тер не ту, ЕСЉП ус твр дио да је ми је ша ње 
у сло бо ду из ра жа ва ња утвр ђе но у овом пред ме ту, би ло пред ви ђе но за ко ном, 
има ло ле ги ти ман циљ и би ло про пор ци о нал но ка зни из ре че ној под но си о цу 
пред став ке од стра не до ма ћих су до ва, чи ме је по твр ђен стан дард тро сте пе-
ног те ста и у од но су на из ра жа ва ње по сред ством ин тер не та. Ка да је ри јеч 
о оп сце ном, не мо рал ном, ра си стич ком, или, јед ном рјеч ју, не до зво ље ном 

19 ЕСЉП, Kal da v. Esto nia, no. 17429/10, 19 Ja nu ary 2016, до ступ но на https://hu doc.ec hr.
co e.in t/ , на дан 20. ок то бра 2019. го ди не.

20 ЕСЉП, Mo sley v. the Uni ted King dom, no. 48009/08, 10 May 2011, до ступ но на https://
hu doc.ec hr.co e.in t/ , на дан 20. ок то бра 2019. го ди не.

21 ЕСЉП, Per rin v. the Uni ted King dom, no. 5446/03 18 Oc to ber 2005, до ступ но на https://
hu doc.ec hr.co e.in t/ , на дан 20. ок то бра 2019. го ди не.
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са др жа ју, зна чај но је по ме ну ти пре су ду у пред ме ту Féret v. Bel gi um22, у ко јој 
је уста но вље но не по сто ја ње кр ше ња сло бо де из ра жа ва ња на ко је се по зи вао 
под но си лац пред став ке, ли дер по ли тич ке пар ти је у Бел ги ји ко ји је у штам-
па ној пу бли ка ци ји и на ин тер не ту об ја вио ра си стич ки ан ти ми гранст ки по-
ли тич ки го вор. Уне ко ли ко слич ним про бле мом ЕСЉП се ба вио и у пред ме ту 
Sin ko va v. Ukra i ne23, у ко јем је утвр ђе но да из ри ца ње тро го ди шње услов не 
ка зне под но си тељ ки пред став ке за про во ка тив ни пер фор манс при рат ном 
ме мо ри ја лу у Укра ји ни ко ји је по ста вљен и на ин тер нет, ни је пред ста вља ло 
по вре ду пра ва на сло бо ду из ра жа ва ња. Слу чај се од но сио на хап ше ње, при-
твор и осу ду Ане Син ко ве, ко ја је, у сво јој из вед би пе кла ја ја на пла ме ну Гроб-
ни це не по зна тог вој ни ка у Ки је ву, у знак на вод ног про те ста про тив тро ше ња 
при род ног га са, на кон че га је ухап ше на и осу ђе на за скр на вље ње гроб ни це. 
ЕСЉП је утвр дио да је осу да ути ца ла на ње но пра во на сло бо ду из ра жа ва ња, 
али да је ми је ша ње би ло „нео п ход но у де мо крат ском дру штву“, с об зи ром на 
то да је са мо по на ша ње под но си тељ ке пред став ке пред ста вља ло кри вич но 
дје ло. У по гле ду са др жа ја ма ни фе ста ци је сло бо де из ра жа ва ња у кон тек сту 
ин тер не та, ка рак те ри стич на је и пре су да у пред ме ту Alek hi na and Ot hers v. 
Rus sia24, у ко јој је ЕСЉП утвр дио да су при твор и осу да три чла ни це гру пе 
„ Pussy Ri ot“ због кон тро ве р зног јав ног на сту па у цр кви, као и за бра на ди-
стри бу ци је сним ка њи хо вог на сту па на ин тер не ту, пред ста вља ли кр ше ње 
пра ва на сло бо ду из ра жа ва ња, с об зи ром на не про пор ци о нал ност из ре че не 
ка зне. Са др жај и на чин упра жња ва ња сло бо де из ра жа ва ња по сред ством 
ин тер не та би ли су пред мет и пре су де PE TA De utschland v. Ger many25 у ко јој 
је ЕСЉП утвр дио да Ње мач ка ни је пре кр ши ла члан 10. ЕКЉП ка да је спри-
је чи ла об ја вљи ва ње пла ка та на јав ним мје сти ма и по ста вља ње истих на 
ин тер нет на ко ји ма су сли ке жи во ти ња у ка ве зи ма упо ре ђе не са сли ка ма 
за тво ре ни ка у кон цен тра ци о ним ло го ри ма26. У пред ме ту до не кле слич ном 
прет ход ном, Ti er be fre i er e.V. v. Ger many27, раз ма тра ју ћи да ли ће по твр ди ти 
од лу ке ње мач ких су до ва о из да ва њу за бра не за су зби ја ње иле гал но при ку-

22 ЕСЉП, Féret v. Bel gi um, no. 15615/07, 16 July 2009, до ступ но на https://hu doc.ec hr.co e.
in t/ , на дан 20. ок то бра 2019. го ди не.

23 ЕСЉП, Sin ko va v. Ukra i ne, no. 39496/11, 27 Fe bru ary 2018, до ступ но на https://hu doc.
ec hr.co e.in t/ , на дан 20. ок то бра 2019. го ди не.

24 ЕСЉП, Alek hi na and Ot hers v. Rus sia, no. 38004/12, 17 July 2018, до ступ но на https://
hu doc.ec hr.co e.in t/ , на дан 20. ок то бра 2019. го ди не.

25 ЕСЉП, PE TA De utschland v. Ger many, no. 43481/09, 8 No vem ber 2012, до ступ но на 
https://hu doc.ec hr.co e.in t/, на дан 20. ок то бра 2019. го ди не.

26 Слу чај је на стао ка да су пре жи вје ли жи дов ског хо ло ка у ста за тра жи ли за бра ну ље-
пље ња пла ка та на ко ји ма се ис ти чу слич но сти из ме ђу мал тре ти ра ња жи во ти ња и пат ње 
жр та ва у на ци стич ким ло го ри ма.

27 ЕСЉП, Ti er be fre i er e.V. v. Ger many, no. 45192/09, 16 Ja nu ary 2014, до ступ но на https://
hu doc.ec hr.co e.in t/ , на дан 20. ок то бра 2019. го ди не.
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пље них сни ма ка те сти ра ња на жи во ти ња ма, ЕСЉП је утвр дио да су до ма ћи 
су до ви по сти гли од го ва ра ју ћи ба ланс из ме ђу чла на 10. ЕКЉП и пра ва ком-
па ни је да за шти ти свој углед, у ко нач ни ци по др жа ва ју ћи за бра ну ко ја се 
од но си ла на по ста вља ње истих сни ма ка на ин тер нет, с об зи ром на то да је 
„пред мет ни сни мак са чи њен од стра не осо бе ко ја је зло у по три је би ла свој 
слу жбе ни ста тус и у тај но сти на пра ви ла сни мак у окви ру при ват них про-
сто ри ја по сло дав ца.“28

О од го вор но сти раз ли чи тих ак те ра у од но су на ко му ни ка ци ју по сред-
ством ин тер не та ЕСЉП је рас пра вљао у пред ме ту K.U. v. Fin land29, ко ји се 
при мар но ти цао по вре де пра ва на при ват ност, за шти ће ног чла ном 8. ЕКЉП. 
У овом пред ме ту се ра ди ло о огла су ко ји је са др жа вао сли ку и те ле фон ски 
број, а ко ји је не по зна то ли це у ма ло љет ни ко во име по ста ви ло на ин тер нет 
деј тинг сај ту. На кон што је отац ма ло љет ни ка за тра жио од по ли ци је да 
иден ти фи ку је осо бу ко ја је по ста ви ла оглас ка ко би под нио ту жбу про тив 
тог ли ца, про вај дер услу га је од био да от кри је иден ти тет вла сни ка IP адре-
се, по зи ва ју ћи се на уго вор о по вјер љи во сти и за шти ти по да та ка ко ри сни ка 
ње го вих услу га. По ли ци ја је по том за тра жи ла од су да да оба ве же про вај де-
ра да обје ло да ни тра же не ин фор ма ци је, но, пре ма ва же ћем фин ском за ко но-
дав ству, по ли ци ја и су до ви ни су мо гли за хтје ва ти од про вај де ра да иден ти-
фи ку је осо бу ко ја је об ја ви ла оглас. ЕСЉП је уста но вио да „иа ко су сло бо да 
из ра жа ва ња и по вјер љи вост ко му ни ка ци ја од при мар ног зна ча ја, и иа ко 
ко ри сни ци те ле ко му ни ка ци о них и ин тер нет ских услу га мо ра ју има ти га-
ран ци ју да ће се по што ва ти њи хо ва при ват ност и сло бо да из ра жа ва ња, та ква 
га ран ци ја не мо же би ти ап со лут на и по вре ме но мо ра од сту пи ти пред дру гим 
ле ги тим ним им пе ра ти ви ма, по пут спре ча ва ња не ре да и кри ми на ла или за-
шти те пра ва и сло бо да дру гих. За не ма ру ју ћи пи та ње да ли по на ша ње осо бе 
ко ја је по ста ви ла не до зво ље ни оглас на ин тер нет под ра зу ми је ва при мје ну 
чла но ва 8. и 10., ипак је за да так за ко но дав ца да обез бје ди оквир за по ми ре-
ње раз ли чи тих за хтје ва за за шти ту у овом кон тек сту.“30 Та кав оквир, ме ђу-
тим, у то ври је ме ни је по сто јао у ле ги сла ти ви Фин ске, усли јед че га је ЕСЉП 
уста но вио кр ше ње ЕКЉП. Од лу ку су прот ну овој, ЕСЉП је до нио у пред ме-
ту Wę grzynow ski and Smol czew ski v. Po land31 у по гле ду на во да дво ји це адво-
ка та да пољ ски су до ви ни су успје ли да за шти те њи хо во пра во на при ват ност, 
јер су од би ли да из да ју на лог за укла ња ње члан ка са web-стра ни це. Под но-
си о ци су тра жи ли та кав на лог дви је го ди не на кон што су успје шно ту жи ли 

28 Ibid., pa ra. 53.
29 ЕСЉП, K.U. v. Fin land , no. 2872/02, 2 De cem ber 2008, до ступ но на https://hu doc.ec hr.

co e.in t/ , на дан 20. ок то бра 2019. го ди не.
30 Ibid ст. 49. 
31 ЕСЉП, Wę grzynow ski and Smol czew ski v. Po land, no. 33846/07, 16 July 2013, до ступ но 

на https://hu doc.ec hr.co e.in t/ , на дан 20. ок то бра 2019. го ди не.
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исте но ви не за исти чла нак у њи хо вом штам па ном из да њу. ЕСЉП је био ста-
ва да су пољ ски су до ви ус по ста ви ли од го ва ра ју ћу рав но те жу из ме ђу пра ва 
на сло бо ду из ра жа ва ња и пра ва на по што ва ње при ват но сти, по себ но има ју ћи 
у ви ду да ни је на су до ви ма да укло не из јав но сти све тра го ве пу бли ка ци ја, те 
да су под но си о ци има ли на рас по ла га њу прав ни оквир за ис хо ђе ње же ље ног 
ре зул та та и у окви ру на ци о нал ног пра во су ђа, што ни је био слу чај у прет ход-
но по ме ну тој пре су ди K.U. v. Fin land. Од го вор но сти раз ли чи тих ак те ра у 
по гле ду упра жња ва ња сло бо де из ра жа ва ња по сред ством ин тер не та би ла је 
пред мет и пре су де Del fi AS v. Esto nia32, у ко јој је утвр ђе но да Есто ни ја ни је 
пре кр ши ла члан 10. ка да је уста но ви ла од го вор ност пор та ла за кле ве ту по-
чи ње ну ко мен та ри ма об ја вље ним на члан ке пор та ла. У про во ђе њу тро сте-
пе ног те ста уста но вље но је да је по сто ја ло огра ни че ње сло бо де из ра жа ва ња 
из ри ца њем ка зни, али да су исте ка зне би ле про пи са не за ко ном, има ле ле-
ги ти ман циљ и би ле про пор ци о нал не и нео п ход не у де мо крат ском дру штву. 
Овом пре су дом је ри је ше на до та да спор на си ту а ци ја усмје ре на на пи та ње 
да ли се вла сник пор та ла сма тра од го вор ним за ко мен та ре ко је ко ри сни ци 
по ста вља ју на web-стра ни цу или је web-стра ни ца про сто скла ди ште са др-
жа ја за ко ји вла сник не од го ва ра. Слич ним про бле мом ЕСЉП се ба вио и у 
пред ме ту Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesüle te and In dex.hu  Zrt v. Hun gary33, 
у ко ме се та ко ђе ра ди ло о ка зни из ре че ној пор та лу за ко мен тар ко ри сни ка, 
иа ко је у овој пре су ди ЕСЉП утвр дио да Ма ђар ска ни је успје ла да урав но-
те жи пра во на при ват ност и пра во на сло бо ду из ра жа ва ња, ка да је до ма ћи 
суд до ди је лио ште ту због по вре де по слов ног угле да учи ње не ко мен та ром 
на пор та лу. Ко мен тар на бло гу био је пред мет и пре су де у слу ча ју Sav va 
Te rentyev v. Rus sia34, у ко јој је утвр ђе но да из ри ца ње услов не ка зне ли цу због 
об ја вљи ва ња ко мен та ра о зло у по тре би по ли ци је пред ста вља кр ше ње пра ва 
на сло бо ду из ра жа ва ња35, узев ши у об зир кон текст у ко јем је ко мен тар дат. 
У ис тој пре су ди је упо зо ре но и на то да за ко ни ко ји санк ци о ни шу го вор мр-
жње и под сти ца ње на на си ље мо ра ју би ти ја сни и пре ци зно де фи ни са ни, 
ка ко би се из бје гла си ту а ци ја у ко јој др жа ва има пре ши ро ко и по тен ци јал но 
под ло жно зло у по тре би дис кре ци о но пра во да про це су и ра та ква дје ла.

32 ЕСЉП, Del fi AS v. Esto nia, no. 64569/09, 10 Oc to ber 2013, до ступ но на https://hu doc.
ec hr.co e.in t/ , на дан 20. ок то бра 2019. го ди не.

33 ЕСЉП, Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesüle te and In dex.hu  Zrt v. Hun gary, no. 22947/13, 
2 Fe bru ary 2016, до ступ но на https://hu doc.ec hr.co e.in t/ , на дан 20. ок то бра 2019. го ди не.

34 ЕСЉП, Sav va Te rentyev  v. Rus sia, no. 10692/09, 28 Au gust 2018, до ступ но на https://
hu doc.ec hr.co e.in t/ , на дан 20. ок то бра 2019. го ди не.

35 Пред мет ни ко мен тар у овом пред ме ту био је об ја вљен као од го вор на из вје штај о 
по ли тич ки мо ти ви са ном пре тре су про сто ри ја но ви на. Под но си лац пред став ке је у свом 
ко мен та ру по ли цај це на звао „сви ња ма“ и „ку ка ви ца ма“, на кон че га је до био јед но го ди шњу 
услов ну ка зну за јав но под сти ца ње мр жње и не при ја тељ ства и по ни жа ва ње до сто јан ства 
гру пе љу ди на осно ву њи хо ве при пад но сти од ре ђе ној дру штве ној гру пи.
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Прин цип уста но вљен прак сом ЕСЉП у по гле ду од го вор но сти ау то ра/
из да ва ча/уред ни ка штам па них ме ди ја, при хва ћен је и у од но су на ау то ре/
из да ва че/уред ни ке web-из да ња, те је та ко у пред ме ту Růžový pan ter, o.s. v. 
the Czech Re pu blic36 утвр ђе но да ни је би ло кр ше ња чл. 10. у слу ча ју до ма ће 
осу де због об ја вљи ва ња члан ка о че шком ми ни стру и ње го вим ”мут ним 
ве за ма”, при че му је у пре су ди на гла ше но да чак и ка да се пред мет на пу бли-
ка ци ја ба ви пи та њи ма од јав ног зна ча ја, из да ва чи мо ра ју дје ло ва ти па жљи-
во и од го вор но и обез бје ди ти да се „пра во на углед“ тре ћих стра на за шти ти 
на од го ва ра ју ћи на чин. 

У слу ча ју кад је ри јеч о ар хи ви ра њу, од но сно пре у зи ма њу од ре ђе ног 
са др жа ја са ин тер не та, зна чај но је по ме ну ти пре су ду Ti mes New spa pers Ltd 
v. the Uni ted King dom (nos. 1 and 2)37, у ко јој се ра ди ло о са др жа ју об ја вље ном 
у штам па ном ме ди ју ко ји је био пред мет суд ског по ступ ка, у тре нут ку кад 
је исти са др жај по ста вљен и на ин тер нет. Ов дје се као бит но по ја ви ло пита-
ње ро ко ва за под но ше ње ту жбе, од но сно на сту па ња за стар је ло сти у од но су 
на, у овом слу ча ју, дје ло кле ве те. Иа ко је ЕСЉП ус твр дио ка ко пи та ње ро-
ко ва спа да у оквир гра ни ца др жав не про цје не, ипак је за у зео став по ко јем 
се у овом пред ме ту ни је ра ди ло о кр ше њу чла на 10. ЕКЉП.

Кре и ра ње по ве зни ца, као основ од го вор но сти, би ло је пред мет про су-
ђи ва ња у слу ча ју Magyar Je ti ZRT v. Hun gary38, у ко јем је ЕСЉП по твр дио 
од го вор ност ме диј ских ком па ни ја за хи пер лин ко ван са др жај у њи хо вим 
члан ци ма. Слу чај се од но сио на ма ђар ску ме диј ску ком па ни ју и опе ра те ра 
по пу лар ног ин тер нет ин фор ма тив ног пор та ла, на ко ме је об ја вљен чла нак 
о ин ци ден ту у ко ји су би ли уми је ша ни фуд бал ски на ви ја чи ко ји су скан ди-
ра ли ра си стич ке па ро ле и при је ти ли ром ској дје ци. Чла нак је укљу чи вао 
по ве зни цу на You tu be ви део сни мак ром ског ли де ра у ко ме он го во ри о на ви-
ја чи ма као чла но ви ма де сни чар ске стран ке од го вор не за ан ти ром ску по ли-
ти ку. По ме ну та стран ка је на кон тог ту жи ла ром ског ли де ра и под но си о ца 
пред став ке због кле ве те. Ма ђар ски су до ви утвр ди ли су да је ром ски ли дер 
из вр шио дје ло кле ве те, као и да је под но си лац пред став ке од го во ран јер је 
из вр шио ши ре ње кле вет нич ке из ја ве. Овом пре су дом ЕСЉП је кон ста то вао 
да ма ђар ски су до ви ни су по сти гли рав но те жу из ме ђу сло бо де из ра жа ва ња, 
на јед ној, и пра ва на углед, на дру гој стра ни, те да при мје на прин ци па објек-
тив не од го вор но сти од стра не ма ђар ских су до ва пред ста вља не сра змјер но 
огра ни че ње пра ва на сло бо ду из ра жа ва ња под но си о ца пред став ке.

36 ЕСЉП, Růžový pan ter, o.s. v. the Czech Re pu blic, no. 20240/08, 2 Fe bru ary 2012, до-
ступ но на https://hu doc.ec hr.co e.in t/ , на дан 20. ок то бра 2019. го ди не.

37 ЕСЉП, Ti mes New spa pers Ltd v. the Uni ted King dom (nos. 1 and 2), nos. 3002/03 and 
23676/03, 10 March 2009, до ступ но на https://hu doc.ec hr.co e.in t/ , на дан 20. ок то бра 2019. го ди не.

38 ЕСЉП, Magyar Je ti ZRT v. Hun gary, no. 11257/16, 4 De cem ber 2018, до ступ но на https://
hu doc.ec hr.co e.in t/ , на дан 20. ок то бра 2019. го ди не.
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О зна ча ју во ђе ња јав не де ба те и по тре би сло бод ног из ра жа ва ња у тој 
сфе ри, а по сред ством ин тер не та, ЕСЉП је од лу чи вао у пред ме ту Re naud v. 
Fran ce39, у ко јем је под но си лац пред став ке, осни вач ло кал ног удру же ња које 
се про ти ви ло ве ли ком гра ђе вин ском про јек ту пла ни ра ном у гра ду Сенс, 
по кре нуо web-стра ни цу, оштро кри ти ку ју ћи гра до на чел ни ка, као од го вор ног 
за про је кат из град ње. Сма тра ју ћи да су кри ти ке јав них лич но сти дио дру-
штве не де ба те и по жељ не по ли тич ке рас пра ве, те да кри вич на осу да за кле-
ве ту и увре ду пред ста вља кр ше ње сло бо де из ра жа ва ња га ран то ва не чла ном 
10., ЕСЉП је пре су дио у ко рист под но си о ца. Пи та ње јав ног ин те ре са, као 
пред ме та де ба те ко ја до при но си де мо кра ти за ци ји дру штва ну жно се и у 
ве ли ком бро ју пре су да ЕСЉП ти че и при ват не сфе ре жи во та јав них лич но-
сти. Та ко је Ве ли ко ви је ће ЕСЉП у пред ме ту Co u derc and Hac het te Fi li pac chi 
As so ci es v. Fran ce40 јед но гла сно утвр ди ло да су фран цу ски су до ви пре кр ши ли 
члан 10. ЕКЉП ка жња ва ју ћи ма га зин ко ји је об ја вио чла нак о не при зна том 
дје те ту прин ца од Мо на ка. Пре су дом је утвр ђе но да је по сто ја ње не при зна-
тог дје те та у кон тек сту мо нар хи је не спор но у јав ном ин те ре су и да фран цу-
ски су до ви ни су успје ли пра вил но да урав но те же прин че ве ин те ре се о при-
ват но сти са сло бо дом из ра жа ва ња. Иа ко се пре су да од но си ла на чла нак 
об ја вљен у штам па ном ме ди ју, исти чла нак је био по ста вљен и на ин тер нет, 
и то на ве ли ком бро ју раз ли чи тих web-стра ни ца.

Пре су да ко ја је иза зва ла из у зет ну па жњу, ка ко због по ли тич ког, та ко и 
због зна ча ја у од но су на ин вол ви ра на кон вен циј ска пра ва би ла је пре су да у 
пред ме ту Fa tul layev  v. Azer ba i jan41, у ко јем се, на кон што је осу ђен за кле ве-
ту и при јет њу те ро ри змом у но ви на ма и на web-по сту, то ком из др жа ва ња 
за твор ске ка зне, осни вач и глав ни уред ник дво је но ви на, под но си лац пред-
став ке обра тио ЕСЉП на во ди ма да је по ступ ци ма азер беј џан ских вла сти 
до шло до кр ше ња ње го ве сло бо де из ра жа ва ња и пра ва на по ште но су ђе ње. 
Ана ли зи ра ју ћи окол но сти слу ча ја, ЕСЉП је ус твр дио да је у об ја вље ним 
члан ци ма под но си лац пред став ке „имао пра во на скре та ње па жње јав но сти 
на пи та ња од ле ги тим ног јав ног ин те ре са“42, те да је ду го го ди шња за твор ска 
ка зна ко ја му је из ре че на не про пор ци о нал на и обес хра бру ју ћа по прин цип сло-
бо де ме ди ја43, усли јед че га је утвр ђе но кр ше ње чл. 10. и чл. 6 ЕКЉП и на ређе-
но азер беј џан ским вла сти ма да под но си о ца пред став ке пу сте на сло бо ду. 

39 ЕСЉП, Re naud v. Fran ce, no. 13290/07, 25 Fe bru ary 2010, до ступ но на https://hu doc.
ec hr.co e.in t/ , на дан 20. ок то бра 2019. го ди не.

40 ЕСЉП, Co u derc and Hac het te Fi li pac chi As so ci es v. Fran ce, no. 40454/07, 10 No vem ber 
2015, до ступ но на https://hu doc.ec hr.co e.in t/ , на дан 20. ок то бра 2019. го ди не.

41 ЕСЉП, Fa tul layev  v Azer ba i jan, no. 40984/07, 22 April 2010, до ступ но на https://hu doc.
ec hr.co e.in t/ , на дан 20. ок то бра 2019. го ди не.

42 Ibid ст. 126.
43 Ibid ст. 128.
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Оп шти прин цип да се код про цје не по сто ја ња кр ше ња сло бо де из ра-
жа ва ња ре ле вант ним сма тра из но ше ње чи ње ни ца, не и ври јед но сних су до-
ва, ЕСЉП је у од но су на ин тер нет при ми је нио у пре су ди у пред ме ту Alek sey 
Ov chin ni kov v. Rus sia44, у ко јем је би ла ри јеч о сек су ал ном зло ста вља њу дје-
ча ка у кам пу од стра не дје це др жав них функ ци о не ра, о че му је под но си лац 
пред став ке об ја вио чла нак у но ви на ма и на ин тер не ту, на кон че га је осу ђен 
на нов ча ну ка зну и об ја вљи ва ње из ја ве ко јом по вла чи ра ни је на пи са но, усли-
јед не до зво ље ног „ми је ша ња у ис тра гу“. Иа ко је оп шти прин цип да јав не 
лич но сти ужи ва ју ужи обим за шти те кад је ри јеч о сло бо ди ме ди ја ЕСЉП 
на гла сио и у овој пре су ди45, ипак је у дис по зи ти ву стао на ста но ви ште да у 
овом пред ме ту ни је би ло кр ше ња сло бо де из ра жа ва ња, с об зи ром на чи ње-
ни цу да ка зна ко ја је из ре че на под но си о цу пред став ке ни је би ла не при мје-
ре на и пре тје ра на. Раз ли ко ва ње у из ра жа ва њу вред но сних су до ва, на јед ној, 
и са оп шта ва њу чи ње ни ца, на дру гој стра ни, сво је опред ме ће ње је на шло и 
у пре су ди у пред ме ту Szi ma v. Hun gary46. Исти пред мет се ти цао под но си-
тељ ке пред став ке, ко ја је као ви со ки по ли циј ски ду жно сник у пен зи ји на 
web-стра ни ци по ли циј ског син ди ка та об ја ви ла низ на пи са о не ис пла ће ним 
на кна да ма, на вод ном не по ти зму и не до лич ном по ли тич ком ути ца ју у кру-
го ви ма по ли ци је, на кон че га је ра жа ло ва на и нов ча но ка жње на. ЕСЉП је 
стао на ста но ви ште да у овом пред ме ту ни је би ло кр ше ња сло бо де из ра жа-
ва ња, јер су из не ше ни на во ди пред ста вља ли тврд ње ко је би, чак и да су у 
пи та њу вред но сни су до ви, мо ра ле има ти од ре ђе ни чи ње нич ни основ47. Сли чан 
став ЕСЉП је за у зео и у пре су ди у пред ме ту De Le squ en du Ples sis-Cas so v. 
Fran ce (no. 2) 48, у ко ме је под но си лац твр дио да су фран цу ски су до ви по ври-
је ди ли ње го ву сло бо ду из ра жа ва ња ти ме што су га кри вич но ка зни ли због 
кле ве те по ли ти ча ра, из вр ше не об ја вом отво ре ног пи сма на ин тер не ту у 
ко ме је до тич ног по ли ти ча ра осу дио за из бје га ва ње вој не слу жбе у Ал жи ру. 
ЕСЉП је по твр дио став фран цу ских су до ва о осу ди, сма тра ју ћи да је ми шље-
ње ко је је под но си лац ис ка зао у отво ре ном пи сму би ло без ика квог чи ње-
нич ног осно ва. Истим пи та њем ЕСЉП се ба вио и у пре су ди Egill Ei nar sson 
v. Ice land49 у ко јој је утвр ђе но да су исланд ски су до ви по ври је ди ли пра во на 

44 ЕСЉП, Alek sey Ov chin ni kov v. Rus sia, no. 24061/04, 16 De cem ber 2010, до ступ но на 
https://hu doc.ec hr.co e.in t/ , на дан 20. ок то бра 2019. го ди не.

45 ст.43. Пре су де.
46 ЕСЉП, Szi ma v. Hun gary, no. 29723/11, 9 Oc to ber 2012, до ступ но на https://hu doc.ec hr.

co e.in t/, на дан 20. ок то бра 2019. го ди не.
47 Прин цип уста но вљен у пре су ди ЕСЉП Je ru sa lem v. Au stria, no. 26958/95, § 43, 2001, 

до ступ но на https://hu doc.ec hr.co e.in t/ , на дан 20. ок то бра 2019. го ди не.
48 ЕСЉП, De Le squ en du Ples sis-Cas so v. Fran ce (no. 2), no. 34400/10, 30 Ja nu ary 2014, 

до ступ но на https://hu doc.ec hr.co e.in t/ , на дан 20. ок то бра 2019. го ди не.
49 ЕСЉП, Egill Ei nar sson v. Ice land, no. 24703/15, 7 No vem ber 2017, до ступ но на https://

hu doc.ec hr.co e.in t/ , на дан 20. ок то бра 2019. го ди не.
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при ват ност под но си о ца пред став ке од ба цив ши ње го ву ту жбу про тив ко ри-
сни ка ин тер не та ко ји га је на звао „си ло ва те љем“50. ЕСЉП се ни је са гла сио 
са при сту пом на ци о нал них су до ва, сма тра ју ћи да до ма ћа пре су да ни је ус по-
ста ви ла рав но те жу из ме ђу пра ва на при ват ност и пра ва ко ри сни ка In sta-
gram-а на сло бо ду из ра жа ва ња, усли јед че га је уста но вље но кр ше ње пра ва 
на по што ва ње при ват ног жи во та пре ма чла ну 8. ЕКЉП.

Ко ри ште ње web-адре са у свр ху огла ша ва ња би ло је пред мет од лу чи-
ва ња од стра не ЕСЉП у пре су ди Mo u ve ment raëlien Su is se v. Swit zer land51, 
ко јом је утвр ђе но да за бра на огла ша ва ња пу тем пла ка та ор га ни за ци је под-
но си о ца пред став ке пред ста вља огра ни ча ва ње сло бо де из ра жа ва ња, али да 
је исто огра ни ча ва ње сло бо де из ра жа ва ња би ло оправ да но и дру штве но 
по треб но. Обра зла жу ћи од лу ку, ЕСЉП је кон ста то вао да, иа ко ни је би ло 
спор но да до тич ни пла кат не са др жи ни шта не за ко ни то или шо кант но, ни у 
тек сту ни у илу стра ци ја ма, огла ша ва ње web-стра ни це ор га ни за ци је на истом 
пла ка ту је од ре ђе не са др жа је, укљу чу ју ћи про мо ци ју кло ни ра ња људи и сен-
зу ал не ме ди та ци је, учи ни ло до ступ ним сви ма, укљу чу ју ћи и ма ло љет ни ке. 
При мје ћу ју ћи да су швај цар ски су до ви па жљи во обра зло жи ли сво је од лу ке, 
а та ко ђе узи ма ју ћи у об зир огра ни че ни оп сег оспо ре не за бра не, ко ји се ни је 
про ши рио ни на удру же ње, ни ти на ње го ву web-стра ни цу, ЕСЉП је за у зео 
став да над ле жни ор га ни ни су пре ко ра чи ли сло бод ну гра ни цу про цје не која 
им се пру жа у по гле ду ре гу ла ци је ко ри ште ња јав ног про сто ра52. Кр ше ње 
сло бо де из ра жа ва ња ЕСЉП ни је уста но вио ни у пред ме ту Ani mal De fen ders 
In ter na ti o nal v. the Uni ted King dom,53 ко ји се ти цао за бра не еми то ва ња те ле-
ви зиј ског спо та усмје ре ног на зло у по тре бу жи во ти ња, из ре че ну под но си о цу 
пред став ке. Обра зла жу ћи сво ју од лу ку, ЕСЉП је кон ста то вао да за бра ном 
по ли тич ког огла ша ва ња на те ле ви зи ји и ра ди ју ни је за бра њен по ли тич ки 
го вор у цје ли ни, јер по сто је и дру ги на чи ни огла ша ва ња, ме ђу ко ји ма пред-
ња чи ин тер нет ко ји „пред ста вља моћ но сред ство у оства ре њу ак тив но сти 
не вла ди них ор га ни за ци ја“54. 

Ве о ма зна чај ним пи та њем у окви ру сло бо де ме ди ја сма тра се пи та ње 
за шти те из во ра ин фор ма ци ја. Оп ште прин ци пе у по гле ду ове сло бо де ЕСЉП 

50 Слу чај се од но сио на по зна тог бло ге ра и пи сца ко га је же на оп ту жи ла за си ло ва ње. 
Не ду го на кон што је ње на ту жба од ба че на, на In sta gram-у се по ја вио не до ли чан ко мен тар у 
ко ме је пи сац на зван си ло ва те љем, а ко ји су исланд ски су до ви од би ли да санк ци о ни шу као 
кле ве ту, сма тра ју ћи да се ра ди о вред но сном су ду, на шта ко ри сник има пра во у кон тек сту 
сло бо де из ра жа ва ња.

51 ЕСЉП, пре су да у пред ме ту Mo u ve ment raëlien Su is se v. Swit zer land, no. 16354/06, 13 
July 2012, до ступ но на https://hu doc.ec hr.co e.in t/ , на дан 20. ок то бра 2019. го ди не.

52 Ibid., pa ra. 76.
53 ЕСЉП, Ani mal De fen ders In ter na ti o nal v. the Uni ted King dom, no. 48876/08, 22 April 2013, 

до ступ но на https://hu doc.ec hr.co e.in t/ , на дан 20. ок то бра 2019. го ди не.
54 Ibid., pa ra. 124.
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је при ми је нио и на из вје шта ва ње по сред ством ин тер не та у ни зу пред ме та. 
У јед ном од ско ра шњих, Bec ker v. Nor way55, ЕСЉП је утвр дио да је Нор ве шка 
пре кр ши ла члан 10. на ре ђу ју ћи но ви на ру да свје до чи о свом кон так ту са 
из во ром, упр кос чи ње ни ци да се сам из вор иден ти фи ко вао. Осо ба ко ја је 
би ла из вор ин фор ма ци ја су о чи ла се са кри вич ним го ње њем на кон об ја вљи-
ва ња члан ка у ин тер нет из да њу ча со пи са. Но ви нар ка ко ја је на пи са ла чла нак 
од би ла је да од го во ри на би ло ка ква пи та ња о мо гу ћем кон так ту из ме ђу ње и 
из во ра ин фор ма ци ја, осла ња ју ћи се на пра во на за шти ту но ви нар ских из во-
ра, иа ко се ли це са мо иден ти фи ко ва ло као из вор ин фор ма ци ја. Став ЕСЉП, 
ис ка зан у овој пре су ди, био је усмје рен на то да за шти та из во ра од стра не 
но ви на ра не мо же би ти ис кљу че на по на ша њем са мог из во ра, те да по сто ји 
огра ни ча ва ње сло бо да штам пе у сва ком слу ча ју вр ше ња при ти ска на но ви-
на ре да от кри ју из вор ин фор ма ци ја. 

6. ЗА КЉУ ЧАК

Има ју ћи у ви ду зна чај ко ји сло бо да из ра жа ва ња има ка да се го во ри о 
де мо кра ти за ци ји дру штва у у кон тек сту са вре ме них тех но ло ги ја, по треб но 
је, у скла ду са прак сом ЕСЉП вр ши ти из мје не по сто је ћих за ко но дав них окви-
ра на др жав ном ни воу свих зе ма ља чла ни ца ЕКЉП, у сми слу пре ци зни јег 
де фи ни са ња про це сних аспе ка та по сту па ња пре ма зло у по тре би сло бо де 
из ра жа ва ња. Раз ли чи те прав не ква ли фи ка ци је, или у не ким зе мља ма чак и 
њи хо во не по сто ја ње, кад је у пи та њу ин тер нет као мо дер но сред ство ко му-
ни ка ци је, за си гур но ће до ве сти до по ра ста бро ја пред ме та ове вр сте пред 
ЕСЉП. По ред на ве де ног, у кон тек сту по што ва ња прин ци па уста но вље них 
прак сом ЕСЉП, нео п хо дан ко рак ускла ђи ва ња ста ња у по гле ду сло бо де из-
ра жа ва ња по сред ством ин тер нета у окви ру др жа ва чла ни ца, пред ста вља ла 
би и обу ка по сту па ју ћих ту жи ла ца, су ди ја и по ли циј ских слу жбе ни ка у иден-
ти фи ко ва њу и до ка зи ва њу дје ла ко ја пред ста вља ју зло у по тре бу сло бо де 
из ра жа ва ња. Од су ство прав ног сред ства и/или не е фи ка сно прав но сред ство, 
не е фи ка сно спро во ђе ње ис тра ге, не ис пи ти ва ње мо ти ва за из вр ше ње про тив-
прав них дје ла (код го во ра мр жње, нпр.), од ла га ње кри вич ног го ње ња, дужи-
на тра ја ња ис тра ге, са мо су не ки од про бле ма на ко је ука зу је прак са ЕСЉП. 
Из тог раз ло га, од из у зет ног је зна ча ја да се по ред нео п ход них из мје на за-
ко на спро ве де и си стем ска кам па ња у дру штву, ко ја би об у хва ти ла све сло-
је ве и чи ни о це дру штва у по ди за њу сви је сти о штет но сти и по сље ди ца ма 
зло у по тре бе сло бо де из ра жа ва ња на ин тер не ту. 

55 ЕСЉП, Bec ker v. Nor way, no. 21272/12, 5 Oc to ber 2017, до ступ но на https://hu doc.ec hr.
co e.in t/ , на дан 20. ок то бра 2019. го ди не.
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In ter net and Fre e dom of Ex pres si on in the Ca se Law of  
the Eu ro pean Co urt of Hu man Rights

Abstract: In ter net as a me ans of com mu ni ca tion, wha te ver the type of in for-
ma tion it might be used for, falls wit hin the exer ci se of the right to fre e dom of 
ex pres si on, as gu a ran teed by Ar tic le 10 of the Eu ro pean Con ven tion for the Pro-
tec tion of Hu man Rights and Fun da men tal Fre e doms. As esta blis hed in the Eu-
ro pean Co urt’s ca se law, fre e dom of ex pres si on con sti tu tes one of the es sen ti als 
of a de moc ra tic so ci ety, the re fo re li mi ta ti ons on that fre e dom fo re seen in Ar tic le 
10 § 2 of the Con ven tion are to be in ter pre ted strictly.

In or der to en su re ef fec ti ve pro tec tion of one’s fre e dom of ex pres si on on the 
In ter net, Sta tes be ar a po si ti ve obli ga tion to cre a te an ap pro pri a te re gu la tory 
fra me work, ba lan cing the right to fre e dom of ex pres si on on one and the li mi ta ti-
ons pre scri bed in Ar tic le 10 § 2, on the ot her hand. Spe cial at ten tion in do ing so 
is to be paid to the risk of harm po sed by con tent and com mu ni ca ti ons on the 
In ter net to the exer ci se and enjoyment of ot her hu man rights and fre e doms gu a-
ran teed by the Eu ro pean Con ven tion, par ti cu larly the right to re spect for pri va te 
li fe. Whi le it is the fact that the elec tro nic net work, ser ving bil li ons of users wor ld-
wi de, will ne ver be su bject to the sa me re gu la ti ons and con trol, be ca u se of the 
na ti o nal aut ho ri ti es’ mar gin of ap pre ci a tion, the Eu ro pean Co urt esta blis hed 
com monly ap pli ca ble ge ne ral prin ci ples re gar ding the In ter net as a me dia of 
exer ci sing right to fre e dom of ex pres si on.

Keywords: In ter net, Fre e dom of Ex pres si on, Eu ro pean Con ven tion for the 
Pro tec tion of Hu man Rights and Fun da men tal Fre e doms, Eu ro pean Co urt of 
Hu man Rights, Ca se Law.
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