ОРГУСЬКА КОНВЕНЦІЯ
Вперше в історії міжнародного права в розробці, обговоренні і прийнятті
Конвенції активну участь брала громадськість – в особі коаліції НУО, яка
мала право голосу на всіх переговорах і на IV Пан-Європейській
Конференції Міністрів охорони навколишнього середовища в червні 1998
року в Оргусі, де й була прийнята Конвенція “Про доступ до інформації,
участь громадськості в прийнятті рішень і доступ до правосуддя з питань,
що стосуються навколишнього середовища”.
Конвенція визнала право кожної людини на доступ до екологічної
інформації, право зацікавленої громадськості на участь у прийнятті
рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього
середовища.
Конвенція зобов’язує держав-учасниць адекватно, своєчасно і ефективно
інформувати зацікавлену громадськість на ранніх стадіях прийняття
рішень та забезпечити, “щоб у відповідному рішенні належним чином
були відображені результати участі громадськості”(ст.6). В разі порушення
права на інформацію або на участь у прийнятті рішень, будь-яка особа має
право оскаржити прийняте рішення в суді або іншому неупередженому
органі.

“Доступ до екологічної інформації — право кожного бути поінформованим про можливі загрози та
наслідки, зумовлені станом навколишнього середовища для здійснення свідомого вибору своєї
поведінки”

21.06.2018р.
м. Кропивницький

Право на доступ до публічної інформації

Усюди відбувається також безперервна інформаційна
війна між культом секретності та групами громадян,
які виступають за ширший доступ (до інформації).
Елвін Тоффлер
Елвін Тоффлер – американський соціолог та футуролог,
один з авторів концепції постіндустріального суспільства.

Чому доступ до інформації це важливо?
Кампанії про прийняття законів щодо подолання надмірної секретності в
західноєвропейських країнах та США

1966р. Парламент США ухвалив закон “Про свободу інформації” (Freedom of information
Act)

Справа “Пентагонські документи” (1971р.)
“Вотергейтський скандал” (1972р.)

Закон “Про конфіденційність (1974р.)
Закон “Про уряд уденному світлі” (1976р.)
Закон “Про викривачів” (1978р.)

Період утвердження права на доступ до інформації, як фундаментального права на
національному рівні

•
•
•
•
•

Норвегія (1970р.)
Франція та Нідерланди (1978р.)
Австралія (1982р.)
Канада (1983р.)
Австрія (1987р.)

•
•

Велика Британія (2000р., набрав чинності 2005р.)
Німеччина (2005р., набрав чинності 2006р.)

•

•

День народження правозахисного руху СРСР

“Мітинг гласності“

5 грудня 1965 року

(лозунги: “Вимагаємо гласності суду над Синявським та Даніелем” та “Поважайте Радянську Конституцію”)

•

1967 р.
Колективне звернення до Верховної Ради СРСР 150 осіб
(А.Сахаров, П. Капіца, Л.Копелєв та ін.)

Про прийняття закону “Про поширення, пошук та отримання інформації”
(7 статтей)

•

Створення Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод
(09.11.1976р.)

•

Один із пріоритетів було утвердження свободи слова та інформації

•
•
•

Мета:
Знайомити українську громадськість із Загальною декларацією прав людини
Акредитації представників зарубіжної преси
Збирання інформації про права людини в Україні і згідно ст. 19 Загальної декларації прав
людини поширювати її в СРСР та за її межами

Кампанії про прийняття законів щодо подолання надмірної секретності в
західноєвропейських країнах та США

1966р. Парламент США ухвалив закон “Про свободу інформації” (Freedom of
information Act)

Справа “Пентагонські документи” (1971р.)
“Вотергейтський скандал” (1972р.)

Закон “Про конфіденційність (1974р.)
Закон “Про уряд уденному світлі” (1976р.)
Закон “Про викривачів” (1978р.)

Якість законів про доступ до інформації
Причини:
•
•
•
•

Ментальність
Правова культура
Розвиток громадянського суспільства
Мотиви, що спонукали прийняття закону

Закон РФ “Про забезпечення доступу до інформації про діяльність
державних органів влади та ОМС” – дозволяє обмежувати доступ до
інформації без пояснення легітимної цілі такого обмеження
Законодавство Таджикистану дозволяє обмежувати доступ до
інформації не лише законами, а й підзаконними н.п.а.

•
•

І сесія Генеральної Асамблеї ООН (1946р.)
проголошувала свободу інформації як фундаментальне право людини

•
•
•

Загальна декларація прав людини (1948р.)
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (1966р.)
Забезпечення вільного обігу інформації, свободи слова, свободи ЗМІ

•

Спеціальний доповідач ООН з питань заохочення та захисту права на свободу поглядів та вільного їх
вираження у доповіді 1998р. –
“Свобода інформації позбавлена будь-якої ефективності, якщо позбавити людей доступу до неї”

•

•

Конвенція ООН “Про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень та
доступу до правосуддя, що стосуються довкілля”

• Публічна інформація – це відображена та
задокументована будь-якими засобами та на будьяких носіях інформація, що була отримана або
створена в процесі виконання суб’єктами владних
повноважень своїх обов’язків, передбачених
чинним законодавством, або яка знаходиться у
володінні суб’єктів владних повноважень, інших
розпорядників публічної інформації, визначених
ЗУ «Про доступ до публічної інформації».
•

Публічна інформація є відкритою, крім
випадків, встановлених законом.

Для чого і яка інформація?

Ч.2 СТ.6 ЗУ “Про доступ до публічної інформації”
Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до
закону при дотриманні сукупності таких вимог:
1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності
або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи
злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або
прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації,
одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і
неупередженості правосуддя;
2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;
3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес
в її отриманні.
Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником
інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше.

Ч.7 СТ.6 ЗУ “Про доступ до публічної інформації”

Обмеженню доступу підлягає
інформація, а не документ.
Якщо документ містить інформацію з
обмеженим доступом, для ознайомлення
надається інформація, доступ до якої
необмежений.

Ч.4 СТ.6 ЗУ “Про доступ до публічної інформації”

Інформація з обмеженим доступом має
надаватися розпорядником інформації, якщо
немає законних підстав для обмеження у
доступі до такої інформації, які існували
раніше.

Генеральний план

•
•
•
•
•
•

Генеральні плани населених пунктів є основним видом
містобудівної документації на місцевому рівні та відображають чимало
інформації про стан довкілля:
території із складними інженерними умовами (підвищеної
сейсмічності, підтоплень, затоплень),
ділянки та санітарно-захисні зони виробничих і комунальноскладських підприємств,
території, що використовуються під скотомогильники,
звалища,
прибережні захисні смуги річок та інших водойм,
території природно-заповідного фонду та інші відомості, що
становлять екологічну інформацію.

Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників
інформації

Запитувач має право оскаржити:
1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;
2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
4) надання недостовірної або неповної інформації;
5) несвоєчасне надання інформації;
6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати
інформацію відповідно до статті 15 ЗУ «Про доступ до
публічної інформації». ;
7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації,
що порушили законні права та інтереси запитувача.

Захистити право на доступ до інформації
можливо шляхом звернення до Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини про
усунення порушень права на доступ до публічної
інформації та притягнення правопорушника до
адміністративної відповідальності за статтею
212-3 КУпАП, що на сьогодні є одним із дієвих
механізмів відновлення порушеного права.

інформації

