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JAVNEGA ZNAEAJA JE NAJBOLJ POTISNIL NAPREJ RAZVOJ GLOBALNEGA GIBANJA C IVILNODRUZBENIH
ORGANIZACIJ, KI VZTRAJAJO, NAJ TRANSPARENTNOST VTADANJA POSTANE SREDISENEGA POIV]ENA
V DEIVOKRATICNIH SPREIVEMBAH - SKODA, DA JE BILA KONVENCUA O DOSTOPU DO URADNIH
DOKUMENTOV SPREJETA PRED ODLOEITVIJO EVROPSKEGA SODISEA ZA CLOVEKOVE PRAVICE APRILA
2009, SAJ NjEGOVA RAZSODBA NAKAZUJE, DA JE OBSEG PRAVICE SIRSI OD ZGOU JAVNOUPRAVNIH
ORGANOV Helen Darbishire, direktorica Acces Info Europe
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f f i t i r ina js tega 
apr i la  2009 je  Evropsko sod isce  za

#i lovekove pravice prvió v svojem delovanju sprejelo
razsodbo, ki priznava pravico do dostopa do informacij
javnega z,naéaja, s katerimi razpolagajo javni organi.l
V tem primeru je MadZarsko zdruZenje za drZavl janske
pravice od madZarskega Ustavnega sodiSia zahtevalo,
da objavi pri toZbo nekega parlamentarca, ki  je spodbi-
jal legalnost novega zakona o zdravi l ih. Ustavno sodiSie
je zavrni lo objavo informacije in prosi lci  so se pri toZi l i

v Strasbourg.
Evropsko sodiSie za ólovekove pravice, ki  dotlej ni pri-
znavalo popolne pravice do dostopa do informacij  jav-

nega znaéaja, s katerimi razpolagajo vlade, je v zavrnitvi
madZarskega Ustavnega sodiSóa kl jub temu prepoznalo
kriitev Evropske konvencije o varstvu ilovekovih pravic

in temeljnih svobo5¿in, in ie posebej 10. ólena, ki  éóit i
pravico do svobodnega izraíania.
Evropsko sodiSóe za ólovekove pravice je poudari lo, da
gre za poseganje v pravico do svobodnega izraíanja v
primerih, ko javen organ poseduje informacije, ki  so bi-
stvenega pomena za medije, da lahko opravl jajo svojo
vlogojavnega nadzornika, al i  za civi lno druZbo, da lahko

uveljavl ja svojo funkci jo druZbenega nadzornika.
V svojem bistvu odloi i tev SodiSóa pomeni razSir i tev tra-
dicionalne za5óite medijske svobode tudi na pravico do
zahtevanja in pridobivanja informacij ,  s katerimi razpo-
lagajo javni organi. Sodniki so ta paradigmatski obrat do-
segli z argumentom, da zavrnitev razkrttja informacije, s
katero javni organ raz¡rolaga, pomeni izvr5evanje >cen-

zorske n-roi i  informacijskega monopola(, zaradi ¡esar
mora javni organ takine informacije razkri t i .
SodiSie za t lovekove pravice je ie poudari lo, da ko gre za
zadeve javnega interesa, celo kadar se zal-rtevana infor-
m ¡ ¡ i i p  r i i p  r i ¡ r l n ñ e n e  n o l i t i k e  o z i r o n t a  s t a l i i i  i a v n i h  o s e b _

formacij, s katerimi razpolaga drí.ava, razen izjem, ki jih

doloia konvenci ja. Iz tega sledi,  da ta i len 5i i t i  pravictr
posameznika, da pridobi takine informacije, in nalaga
drZavi dolZnost, da mu zagotovi dostop do Zelenih infor-
nracij ali pa mr-r pojasni, ie ima dríava zaradi kakrSnih-
kol i  razlogov, ki  j ih dovol juje konvenci ja, pravico, da v
posameznem primeru omeji  dostop do informacij .
Informacije morajo bit i  dostopne, ne da bi prosi lec moral
dokazovati  neposreden interes al i  osebno prizadetost za
njihovo pridobitev, razenv primerih, ko velja zakonska
omejitev. Posameznikov dostop do informacij  tako lah-
ko omogoii  nj ihovo Sir jenje v druZbi, ki  j ih na tak nai in
izve, dostopa do nj ih in j ih presoja. V tem smislu pravica

do svobodnega mi5l jenja in izraianja vkl juóuje pravico

do dostopa do informacij, s katerimi razpolaga dríava,
ki pa ravno tako jasno vkl juiuje obe dimenzi j i ,  indivi-
dualno in druZbeno, pravice do svobodnega miSljenja in
izraíanja, ki ju mora soiasno zagotavljati driava.
Z vidika pravic medijev je ta odloi i tev prav tako po-

membna, saj poudarja, da je dostop do informacij  jav-

nega znaiaja neloi l j ivo povezan s prostim pretokom
informacij  in s tem z delom novinarjev in medijskih
hi5, ki  o zadevah . javnega pomena in delovanju vlad
obveSiajo javnost.

Iz razvoja zgoraj opisanih dogodkov - kl juinih razsodb
Evropskega sodiSia za ólovekove pravice in Medameri-
Skega sodiSóa za ikrvekove pravice skupaj s sprejet jem
I(onvenci je o dostopu do uradnih dokumentov - je ja-

sno, da se pravica javnosti ,  da vladi zastavl ja vpraSanja
in nanje dobiva odgovure, v mednarodnem pravu na

nadnacionalni ravni vsc bol j  uvel javl ja.
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informacijskega pooblaSienca, ki  nadzoruje uvel javl ja-
nje zakonov, obravnava pritoZbe prosilcev in ima moc,
da ukaZe razkritje informacij.a
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I(onvencija o dostopu do uradnih dokumentov, ki jo je

Svet Evrope sprejel 27. novembra 2008, je prvi pravni

akt na svetu, ki obravnava dostop do informacij, s ka-
te r im i  razpo laga jo  javn i  o rgan i .
Ceprav tudi drugi medna¡odni sporazumi - 5e posebej

leta 1998 sprejeta Aarhuika konvencija o dostopu do in-
formacij, udeleZbi javnosti pri odloianju in dostopu do
pravnega varstva v okol jskih zadevah (Aarhus, 25.juni j

1998)5 - uvajajo natanine mehanizme za omogoianje
dostopa do informacij javnega znaó.aja, je Konvencija

o dostopu do uradnih dokumentov prva, ki  se nana5a

na >vsakrine informacije, ki so shranjene v katerikoli

obliki in jih zapiSe ali prejme ter hrani organ oblasti<

( ó l e n  1 . 2 . b ) .
Med pozitivnimi doloóili I(onvencije o dostopu do ura-

dnih dokumentov je zagotavl janje pravice do dostopa

do inlormacij javnega znaéaja vsakomur (ólen 2.1), ne

da bi moral prosilec izkazafi kakien poseben razlog za

zahtevanje informacije ( i len 4.1), za svoje povpraSeva-

nje in ogle d dokumentov pa mu tudi ni potrebr.to platat i

(ólen 7.1). Zaraóunajo se lahko edino stro5ki reproduk-

ci je in poStnine.

I (onvcnc i ja  namesto  iz raza  u in [o rmac i ie , ,  i zbere  le rmin
o¡radni dokumentiu, ki  j ih definira kot >vsakrine in-

Iormacije, ki  so shranjene v katerikol i  obl iki  in j ih zapi-
5e al i  prejme ter hrani organ oblastir<, s i imer prizna, da
ieprav se nekateri starejii zakoni o dostopu do informacij
javnega znaóaja al i  informacijske svobode osredotoóajo
na Duradne( al i  >javnoupravne< dokumente. se veéina



katero javni organ razpolaga, pomeni izvrSevanje > cen-
zorske moói informacijskega monopolau, zaradi óesar

mora javni organ tak5ne informacije ¡azkri t i .

SodiSie za ilovekove praviceje 5e poudarilo, da ko grc za

zadeve javnega intcresa, celo kadar se zahtevana infor-

macije t ióe doloiene pol i t ike oziroma stal iSt javr.r ih oseb,

ne more biti nobenega opravitila za zadríevanie infttr-

maci je na osnovi zaióite zasetrnosti  teh posameznikov.

I(arkol i  takega bi bi lo rusodno za svobodo izlaíanja",

se konóa sodba.
Ta zgodovinska sodba je bi la izreóena le pet mesecev

za tem, ko je Svet Evrope sprejel prvi zavezujoi i  akt
na svetu, ki  obravnava pravictt  do dostopa do informa-

ci j  javnega znaóaja, I(onvenci jo o dostopu do uradnih
dokumentov (Convention on Access to Ofl icial Docu-

ments; sprejeta 27. novembra 2008). 'z Ta konvenci ja. ki
pomeni pomemben korak v razvoju pravice do dosto-
pa do informacij javnega z,naóaja, vzpostavlja osnovna
vodila glede te pravice in bo juni ja 2009 pripravl jena

za ratifikacijo.

Ceprav I(onvenci jo o dostopu do uradnih dokumentov

zaradi vzpostavl janja prenizkih standardov kri t izirajo

skupine, ki  zagovarjajo ólovekove pravice in medijsko
svobodo, vsebuie neka.j pomembnih zahtev, ki jih mora
izpolnit i  vsaka drZava in ki bodo podrobneje opisane v
nadaljevanju.
Odloi i tev Evropskega sodiSóa za i lovekove pravicc jc za

evropski kontinent prelomna, saj so se mnogi bal i ,  da
SodiSóe ne bo zmoglo najt i  natina za uskladitev dosto-
pa do informacij javnega znaóaja in pravice do svobo-
dnega izraZanja, ki  j<l  je Evropska konvenci je o varstvu
ólovekovih pravic in temeljnih svoboStin tako dobro utr-
di la. To pa v svetovnem meri lu ni prva takSna razsodba:

septembra 2006 je MedameriSko sodiSie za i lovekove
pravice razsodilo v primeru proti  ei lu in ugotovi lo, da
za5óita pravice do svobodnega izraianla in infornracij

v l l .  i lenu AmeriSke konvenci je o varstvu i lovckovih
pravic prav tako zagotavl ja splo5no pravico do dostopa

do informacij ,  s katerimi razpolaga dríava.r Sodba v pri-

meru Claude Reyes in drugi prot i  Ci lu v kl juónem, 77.

i lenu pravi takole:
Sodi5ie ugotavl ja, da 11. ólen konvenci je z dokri i tvi jo
pravice do , iskanjau in >prejemanja< informacijc Si i t i
pravico vsakega ¡rosameznika, da zahteva dostop do in-

1 Razsodba Evropskega sod s¿a za ¿ ovekove pr¿vrce le dostopna nd spletn stran
Sodiiaa (http://ww.echr.{oe nVech14.

2 Konvencila je dostopna na httpr//w\ru conventrons.coe. nylreaty/EN/Treat eV
Htm /AccessDoc.htm

3 Sodba le dostopna n¿ http://www.corterdh.or.crlcasos.cfm?idCdso=245 (ipansk
zv rn k) n httpr//www corte dh.or crlcasos.cfm? dCaso=245&CFID=525202&CFT
OKEN=973 T 9768 (¿ngleiko)

sno, da se pravica javnosti, da vladi zastavlja vpraianja
in nanje dobiva odgovore, v mednarodnem pravu na
nadnacionalni ravni vse bolj uveljavlja.
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To je torej pravir"r j i  trenutek za premislek o razvoju do-
godkov v Evropi, ki  so na nacionalni ravni omogoii l i
ta napredek. NajbrZ.je napredek agende za zagotavl ja-
nje pravice do dostopa do informacij  javnega znaiaja
na jbo l j  po t isn i l  napre j  raz .vc : j  g loba lnega g iban ja
civi lnodruZbenih organizaci j ,  ki  vztrajajo, naj rran-
sparentnost vlaclanja postane srediSónega ponrena v
demokratiinih spreme rnbah konec dvajsetega in zaietek
enaindvajsetega stolet j  a.
To gibanje se je v zaictku devetdesetih let dvajsctega
stolet ja zaóelo v vzhodni Evropi. Zanimivo je, da je bi la
MadZarska prva, ki  je lcta 1992 sprejela zakon o infor-
macijski svobodi - tor ej laista drZava, ki je leta 2O09 izgu-
bila v sodnem primeru o dostopu do informacij javr.rega

znaóaja, karje pripel jalo do tega, daje Evropsko sodiSóe
priznalo pravico do dostopa do informacij .
Pravzaprav je ravno madZarsko ustavno priznavanje te
pravice pomagalo Evropskemu sodiSóu pri  sprejemanju
njegove odlot i tve: madZarska vlada nam¡ei ni spodbi-
jala obstoja pravice do dostopa do informacij  javnega

znaiaja nit i  ni  trdi la, da je bi la ta pravica omejena, pai

pa je zagovarjala stal iéóe, da je bi la omeji tev v tem po-

sebnem primeru opredeljena z zakonom, sorazmerna in

v demokrati ini  druibi nujna.
Da je primer, ki  je bi l  apri la 2009 razsojen v Strasbour-
gu, sproZila ena od civi lnodruZbenih skupin, ki  so del
gibanja za zai(ito in promocijo pravice do dostopa do
informacij javnega znaiaja (v tem primeru MadZarskega
zdruZenja za drZavl janske pravice), je pomemben izkaz

delovanja civi lnodruZbenega gibanja.

I(o je MadZarska leta 1992 sprejela svoj zakon, je bi lo
na vsem svetu le dvanajst drZav, ki  so imele zakone za

reguliranje dostopa do infonnacij javnega zna(aja - <tz.

uradnih dokumentov, kar je bi l  takrat prevladujoi iz-

raz. Zdaj je po svetu veó kot osemdeset takinih zako-

nov, v Evropi pa od sedeminit ir idesetih drZav, ki  so v

S v e t t r  E v r o p e .  S t i r i i n d v . t j s c t  u s t a v  p r i z n a v a  t o  ¡ r r a v i -
co, Stir ideset zakonov pa doloóa mehanizme za njeno

uresni ievanje.
Slovenski zakon, ki  jc bi l  sprejet leta 2001, je dcl tega
trenda in dobro odseva standarde novosprejet ih zako-
nov: moóan zakon, ki ga podpira ustavna doloóba, ki

dostop do informacij  javnega znataja prcpozn.rva ko1
pravico, ter ui inkovito uvel javl janje mehanizma v obl iki

>uradni dokumenti<, ki  j ih definira kot rvsakr5ne in-

formacije, ki so shranjene v katerikoli obliki in jih zapi-

5e al i  prejme ter hrani organ oblasti<,,  s óimer prizna, da

ieprav se nekateri starejii zakoni o dostoptt do inftlrmacij
javnega znaóaja ali informacijske svobode osredotoóajo

na >u¡adne< al i  >javnotrpravneu dokurnente, se vetina

zakonov o doslol-ru do informacij  javnega znataja v vei
kot osemdesetih drlavah sveta ravno tako nanaia na
Sir ie koncepte informacij ,  ki  dajejo prosi lcu pravico, da
oblastem zaslavl. ja vpraÉanja, t i  odgovori pa so vsebova-
ni v enem al i  vcc* dokumentih. To je konsistentno tudi
s razsodbo Evropskega sodiSóa za i lovekove pravice iz
apri la 2009 in tudi s t isto iz leta 2006, ki jo je sprejelo
MedameriSko sodiSóe za t lovekove pravice.

Izjeme pri  dovol jevanju dostopa, ki  j ih doloia konvenci-
ja, so v glavnem tiste, ki  j ih priznava primerjalno pravo
o dostopu do informacij javnega znaóaja, med njimi pa
so: zaSii ta nacionalne varnosti ,  obrambe in mednarodnih
odnosov; zaióita prcd kriminalnimi dejavnostmi, nj iho-
va preiskava in sodno preganjanje; zasebnost in drugi
legit imni zasebni interesi;  poslovni in drugi gospodarski
interesi; gospodarska, monetarna in menjalniSka politika

drZave; enakost strank v sodnih postopkih in uóinkovito
delovanje sodstva; posvetovanje znotraj enega al i  med
veó javnimi organi o doloóeni temi (ólen 3.1). DrZave
podpisnice konvenci je v svoje nacionalne zakone niso
dolZne vnesti  vseh navedenih izjem.

Óeprav so te izjeme potencialno obseZne, mora bit i
v  zakonu vsak¡5na omej i tev  na tanóno do lo iena,  v

demokratióni druZbi nujno potrebna in sorazmerna z

namenom za5óite konkretnega interesa (tr idelni test)

ter Skodnega testa in testa interesa javnosti ,  tako da in-

formacijam javno razkri t je ne more bit i  prepreteno, ra-

zen óe bi to Skodovalo konkretnemu interesu, in 5e to

6e le  po  teh tan j r r  S i r iega  javnega in te resa  za  poznavan je

teh informacij .
Enajst temeljnih izjem med sestavl janjem dokumenta
pri vladnih predstavnikih ni sproZalo veójega nasproto-

vanja, to pa veóinoma zaradi tega, ker so dovol j  Siroke,

da zajamejo vei ino Ze obstojeóih izjem v nacionalnih

zakonodajah. Pravi preskus izjem bo nj ihova uporab¿ v

praksi,  ko bo nadzrlrni organ zadolien za podroóje kon-

4 Slovenska inform¿crjsk¿ poob ¿iaenka je od gra a tud k juino vloga pl zago'

varjanju prav ce do dostop¿ clo ntormacil javnega zna¿al¿ med sprelem¿njem
Konvenc je o dostopu do ur¿dnrh dokumentov.

5 Konvenc ja o dostopu do informacij, udelezbr javnosti pri odloaanlu in dostopu

do pravneqa v¿rstv¿ v okollsk h z¿devah (Aarhus, 25. junil 1998) Zdru)eoih

narodovr http://ww unece org/env/pp/EUyo2Otextvconvent oninslovenska
pdf. Konvenc ja Je pozn¿na kot Aarhuska konvencija n jo le sestav la El.onomska

kom s ja oZN z¿ Evropo. 1 7. decembra 1e mela konvencila 42 dr2av pogodbenic'

12 pogodbenc Protokoa o regstrrh zpustov n prenosov onesnazeval in 18

pogodbenic Dopo ni a o udelezbi javnost pri odlo¿anju o namernem sproS¿aniu
gensko spremenjenih orgdnizmov v oko je in njihovem dajanlu na trg

I
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venci je lahko ocenil ,  ie so v posamezni drZavi izjeme
uporabl jene pravi lno.

Neobvezujoóa dvanajsta izjema daje drZavam pogod-
benicam pravico, da >doloi i jo, da je komunikaci ja z
vladajoio druZino in njenim gospodinjstvom oziroma z
drZavnim poglavarjem ravno tako vkljuiena med moZne
omejitve<.ó To izjemo so predlagale stare evropske mo-
narhije, med njimi ZdruZeno kraljestvo, Norveika in Ni-
zozemska, ki imajo posebna pravila glede izmenjevanja

informacij z monarhom. Ko je bila izjema Ze v besedi-

lu, je Irska zafidila, da ima njihov predsednik status, ki
je podoben monarhu, in mora biti ravno tako vkljuóen

med iz-jeme, in zato formulacija vkljuóuje tudi drZavnega

poglavarja, ki je bil v dokument vkljuien v sklepni fazi

usklajevanja, zaradi óesar skupina, kije akt pripravljala,

ni imela moZnosti ,  da bi ta dodatek preuóila. Skupine,

ki zagovarjajo ilovekove pravice, so ta dodatek obsodi-

le in opozorile, da v mnogih evropskih drZavah drZavni

poglavar ni simbolióna figura, ampak zelo vpliven vodja

izvrSilne veje oblasti. lzvzemanje drZavnega poglavarja

Irske ali Atbanije, kjer ima predsednik bolj protokolar-

no vlogo, je nekaj povsem drugainega od, na primer'

izvzemanja driavnega poglavarja Francije, kjer je ko-

municiranje s predsednikom kl juien del nairtovanja

javne pol i t ike. To je ie ena od izjem, katere uporabo bo

potrebno v drZavah, ki se bodo zanjo odlo¿ile'  podrob-

no nadzirat i .

::'...1:tt{1t 
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Eno glavnih spornih vpraianj,  ki  se je pojavl jalo med

sestavl janjem l(onvenci je o dostopu do uradnih do-

kumentov, je bi lo, ie naj se nanaéa na vse veje obla-

st i .  Civi lnodruZbene skupine so energi ino zagovarjale

staliióe, da ie je dosrop do informacij javnega znaóaia
. L ' t r r d i

dostopu do informacij  javnega znaóaja (2003 ) doloia, da

se pravica do dostopa nanaSa na vse veje oblasti .

Skrbi,  ki  j ih je izraZalo vei kot 250 civi lnodruZbenih

skupin, je podprlo tudi dvanajst nacionalnih in regional-

nih informacijskih pooblaSiencev iz Estoni je, Nemii je.

MadZarske, Latvi je, Makedonije, Srbi je, Slovenije. Svi-

ce in ZdruZenega kral jestva. Slovenska informacijska

pooblai ienka je bi la v tem pogledu ée posebej akt ivna,

saj je sodelovala pri sestankih v Strasbourgu, kjerje kon-

venci ja nastajala, in koordinirala predloge Svetu Evro-

pe, ki  so j ih podali  drugi informacijski poobla5ienci,  ter

septembra 2008 organizirala konferenco, kjer so o glav-

nih zadrZkih govorili informacijski pooblaSienci, varuhi

ólovekovih pravic in drugi strokovnjaki.
Dostop do informacij  iz vseh vej oblasti  je 5e pose-

bej pomemben za novinarje, zato ni posebej prese-

netl j ivo, da sta dva kl juina evropska organa ravno
tako podprla zahteve po 5irsem obsegu, ki naj bi ga
zajela konvenci ja: Urada predstavnika OVSE za svo-
bodo med i jev  je  Svetu  Evrope in  nac iona ln im v la -
dam veókrat pisal z zahtevami po obseZnejSi konven-
ci j i .  Prav tako se je pozivom za moinej i i  dokument
pridruZil  tudi Usmerjevalni odbor za medije in nove
komunikaci jske servise pri  samem Svetu Evrope.
Evropski parlamentarci so na zasedanju Parlamentarne
skup5iine Sveta Evrope L oktobra 2008 sprejeti resoluci-
jo, s katero so izrazi l i  skrb glede hudih napak v osnutku
dokumenta. Parlamentarna skupii ina je s tem svoj im
nenavadnim korakonr pozvala k izbol j ianju I(onvcnci je

o dostopu do uradnih dokumentov.

Poroievalec, ki ga je imenovala Parlamentarna sktrpióinc

Sveta Evrope, da bi proui i l  osnutek dokumenta, . je bi l

Klaas de Vries, trenutni poslanec in bivi i  minister z Ni-
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zozemske. De Vries je v svojem poroi i lu Parlamenta¡ni

skupióini ugotovi l ,  da obstaja kriza v zaupanju do obla-

st i  v Evropi, karje po niegovem posledica )strukturnega

odpora proti in{ormiranju < javnosti, vladam pa ljudje ne

zaupajo, saj same svoj im drZavl janom ne zaupaio [ in-
formacij l<. Svet Evrope je pozval, naj se zdaj 5e posebej

potrudi in izbol j5a besedilo, in dodal, da )nas bodo kri-

t iziral i  5e vei let,  ie ne reagiramo zdaju.

Navkl jub pozivom za 5ir5o konvenci jo je vei vlad osta-

lo vkopanih na svoj ih stal iéóih, naj se konvenci ja nana-

5a zgolj na javnoupravne podatke, s katerimi razpolaga

vlada. To stal iSie so zagclvarjale severozahodne evrop-

ske drZave, ki  imajo starejSe zakone in ki v mnogo pri-

merih niso sprejele stal iSóe, da je dostop do inlormacij
javnega znaiaja temeljna ólovekova pravica. Zaro je v

konéni verzi j i  i len I.2 tak:

l l  t* j  ia*nu.er:* i l i :
l .  ' )o rgan javne ob las t i ,¿  pomeni :

l .  vlado in javno upravo na drZavni, regionalni in lo-
kalni ravni;

i .

zakonodajne organe in pravosodne organe, ki opra-
vl jajo javnoupravne naloge po nacionalni zakonoda-
j  i ;
f iz i ine al i  pravne osebe, ki opravl jajo javnoupravne

naloge.

l l .  Vsaka podp isn ica  lahko ob  podp isu  a l i  depon i ran ju
l i s t ine  o  ra t i f i kac i j i ,  spre je t ju ,  odobr i tv i  a l i  p r i s topu z
dek la rac i jo ,  k i  jo  nas lov i  na  Genera lnega sekre tar ja
Sveta  Evrope,  do loc i ,  da  de f in ic i ja  >organa javne
ob las t i<  vk l jucu je  tud i  enega a l i  ve t  spoda j  naveden ih :

l .  zakonodajni organi tudi v nj ihovih drugih aktivno-
st ih;

2 .  p ravosodn i  o rsan i  tud i  v  n i ihov ih  d r ro ih  ak t ivno-

!i

¡



Eno glavnih spornih r.pra5anj, ki se je pojavljalo med
sestavljanjem Konvencije o dostopu do uradnih do-
kumentov, je bilo, ie naj se nanaSa na vse veje obla-
sti. CivilnodruZbene skupine so energiino zagovarjale
staliSie, da óe je dostop do informacij javnega znaóaja
pravica, se nanaia ne le na izvréilno vejo, ampak tudi

na pravosodno in zakonodajno, prav tako pa tudi na za-

sebne organe, ki izvriujejo javne funkcije.

Primerjalne Studi je drZav i lanic Sveta Evrope kaZejo,

da ima vei ina zakone o dostopu do informacij  javne-

ga znaóaja s Siriim obsegom: raziskave neviadne orga-

nizacije Access Info ugotavljajo, da ima veóina drZave

v zakonih o dostopu do informacij javnega znaóaja za-

jeta zakonodajna telesa (21 driav od 26 vkl juienih v

pregled) ter da, óeprav sl ika glede sodstva ni enotna,

veóina daje pravico do dostopa do pravosodnih informa-

ci j  (15 od 26 vkl juienih drZav ima sodne organe popol-

noma vkljuiene v obseg dostopa do informacij javnega

znaéaja,I dodatne pa zagotavljajo dostop do informacij

o dokonónih sodnih odloibah).

V mnogih primerih takien obseg zakonov podpirajo

ustavne doloibe, kakor na primer 39. ilen Ustave Repu-

bl ike Slovenije iz leta I  991, ki  jasno doloia: >Vsakdo ima

pravico dobiti informacijo javnega znaiaja, za katero ima

v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki
jih doloia zakon.( Iz tega izhajajoói slovenski Zakon o

6 Vsi prevodi navedkov iz Konvencije so neuradni (op. prev.).

l rc l lavaulul l l  l (oraKOIIr  \ )(JzYidrd Á r¿uurJ)ar{ u Nurr v LrrL¡JL

o dostopu do uradnih dokumentov.
Poroéevalec, ki ga je imenovala Parlamentama skup5óne

Sveta Evrope, da bi prouiil osnutek dokumenta, je bil

Klaas de Vries, trenutni poslanec in bivSi minister z Ni-

TAEe LA 1: KfrSld*10:6Kl pRrüLÉx3 sFHXi*lv!.e,f ' ¡ .¡A
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1166 1 960 1 970 1 980 1 990 2009

deklaracrjo, kr Jo naslov¡ na Generalnega sekretarJa
Sveta Evrope, doloi i ,  da definici ja >organa javne
oblasti< vkl juiuje tudi enega al i  vei spodaj navedenih:

l .  zakonodajni organi tudi v nj ihovih drugih aktivno-

srih;
pravosodni organi tudi v njihovih drugih aktivno-
srih;
fiziine ali pravne osebe, ki opravljajo javne funkcije
ali  uporabl jajo javna sredstva po nacionalni zakono-

daj i .

Nekako je 5koda, da je bi la Konvenci ja o dostopu do

uradnih dokumentov sprejeta ravno pred odloóitvi jo

Evropskega sodiSia za ólovekove pravice aprila 2009, saj

njegova razsodba nakazuje, da je obseg pravice 5ir5i od

zgolj javnoupravnih organov. V primeru MadZarskega

zdruíenja za drZavljanske pravice je 5lo za dostop do

informacije, ki jo je pariamentarni poslanec predstavil

na ustavnem sodiSiu. Odloiitev v prid dostopa do in-

formacije tako nakazuje, da obseg pravice do dostopa

do informacij javnega znaóaja ni omejen zgolj na izvr-

Silno vejo oblasti.
Videli bomo, koliko drZav bo podpisalo neobvezujoie

doloibe, to pa je tudi del civilnodruZbenih kampanj ob

ratifikaciji konvencije, ki se zaienjajo zdaj. w
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OBDOBJE DRZAVE STEVIIO DRZAV, KI SO V TEM OBDOBJU
SPREJELE ZAKON O DOSTOPU DO INFORMACIJ
JAVNEGA ZNAEAJA

SKUPNO STEVILO ZAKONOV O DOSTOPU DO
INFORMACIJ  JAVNEGA ZNACAJA DO KONCA
TEGA OBDOBJA i

1 766-1 950 Svedska (1 766)
1 9 5 1 - 1 9 6 0  F i n s k a  ( 1 9 5 1 )

1 961 *1 970 Zdru2ene driave Amerike (1 966) l

21 9 7 1 - 1 9 8 0 9Bo)
I 981 -1 990 Avstraliia, Nova Zelandija, Kanada, Kolumbija, Danska, Avstrija, ltalija

3

Madiarska, Spanija, Ukraj ina, Kazahst¿n, Portugalska, Belgi ia, Bel ize, lslandi ja, Litva, JuZnat0
Koreja, lrska, Tajska, Uzbekistan, lzrael, Latviia, Albanija, Ceika, Gruzija, Griiia, Japonska,

Liechtenstein, Nigerija, Trinidad in Tobago, Eosna in Hercegovina, Bolgarija, Estoniia,

Moldavija, Slovaika, JuZna Afrika, ZdruZeno kraljestvo

2001 -2009 39poli'tLa, nontr"t¡;a, Srbija, Jamajka, Mehika, Pakistan, Panama, Peru, Tadiikistan, 81

Zimbabve, Angola, Armenija, Hrvaika, Kosovo, Slovenija, Turiija, Sv Vincent in Grenadini,

Dominikanska republika, Ekvador,Svica, Antigva in Earbuda, Azerbajdian, Nerni i ja, lndi ja,

Crna gora, Tajvan, Uganda, Honduras, Makedonija, Jordanija, Kirgi: istan, Nepal, Nikaragva,

Kajmanski otoki,  Kitajska, Ci le, Cookovi otoki,  Indonezi ja, Bangladei


