
Решение на Върховния съд на Индия за правото на информация на гражданите 

Производството  е  образувано  след  заявление  на  гражданин,  с  което  се  иска 
информация дали магистрати и членове на върховните съдилища са подали декларации 
за  имуществото  си  както  ги  задължават  решения/резолюции  от  1997  и  1999  на 
Върховния съд. 

Решението тълкува  разширително правото на информация на гражданите  и е  важно 
поради няколко причини:

1. Решението тълкува понятието „информация” по смисъла на Закона за правото 
на информация (ЗПИ) (The right to information Act). Според съда „информация” която 
трябва  да  се  предостави  по  реда  на  закона  е  всяка  информация,  дори  временно 
съхранявана от институциите, независимо от нейния материален носител и начина, по 
който е създадена.

Съдиите  претендират,  че  декларациите  за  имущество  не  са  „информация”  по 
смисъла на закона и следователно не са задължени да ги предоставят. В подкрепа на 
твърдението  си  те  изтъкват,  че  нямат  законово  задължението  за  оповестяване  на 
имуществото. То произтича единствено от две решения/резолюции на Върховния съд 
(от 1997 и 1999), които, според съдиите, нямат задължителен характер. Освен това те 
посочват, че декларациите не са създадени в изпълнение на служебните им задължения 
и следователно не попадат в обхвата на ЗПИ.   

Съдът счита, че решенията на Върховния съд за оповестяване на имуществото 
имат  задължителен  характер.  Съдиите  подават  декларации,  които  физически  се 
съхраняват в съдилищата и се квалифицират като „информация” по смисъла на Закона.

Съдът продължава тълкуването в същия либерален дух, уточнявайки, че цялата 
информация,  съхранявана  от  институцията  попада  в  полето  на  Закона.  Това 
включва и информация за физически и юридически лица, които не са задължени да 
предоставят  информация.  Не  следва  да  се  прави  разлика  между  „съхранявана 
информация”  и  „информация,  създадена  от  институцията  в  изпълнение  на 
функциите й”. 

2. В подкрепа на непредоставяне на имуществото си съдиите изтъкват защита на 
личните данни и защита на личния живот - основания за отказ, предвидени в Закона. 
Съдът, в съответствие с международната практика, решава, че обществените личности 
несъмнено имат право на неприкосновеност на личния живот, но са подложени на 
по-голям обществен интерес и контрол и нивото на защита на личните данни и 
живот е по-ниско. 

При наличие на основание за отказ Законът предвижда проверка за наличие на 
обществен интерес и настоящото решение ясно очертава условията за определяне на 
съществуването му. 

3.  Съдиите  поддържат  становището,  че  декларациите  са  класифицирани  като 
служебна  тайна,  тъй  като  се  предоставени  единствено  по  силата  на  Решенията  на 
Върховния съд от 1997 и 1999 г. 

Съдът счита, че поставянето на гриф “Служебна тайна” не значи автоматично 
имунизиране  на  документа  срещу  предоставянето  му.  Правораздавателният  орган 
изрично  посочва,  че  правото  на  информация  има  върховенство  над 
класифицирането  на  документ  като  служебна  тайна.  Изтъква  се,  че  правото  на 
информация е основно право, което надделява над преценката на служителя какво е 



конфиденциално. Освен това ЗПИ изрично предвижда върховенството на правото на 
информация над Закона за служебната тайна (The Official Secrets Act). 

Законът за правото на информация в Индия е смятан за един от най-добрите 
закони в тази област. Съдебният контрол e необходимо условие за функционирането на 
демократичните  общества  и  положителната  практика  спомага  за  ефективното 
упражняване на гражданските права.


