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Ваше Превъзходителство,

Разбираме, че Работната група по човешки права (GH-R) към Комисията на министрите ще 

обсъжда на среща на 13 април, сряда, възможността за създаване на обвързващ договор за 

правото на достъп до информация на основата на Препоръка  2002(2) на Съвета на Европа за 

достъп до официални документи. 

“Правна инициатива” на Отворено общество и долуподписаните граждански организации, 

които работят за утвърждаване на правото на свобода на информация  учтиво Ви молят да 

призовете Работната група по човешки права да започнат да подкрепи създаването на такъв 

задължаващ инструмент. Ние сме убедени, че такъв инструмент ще доведе до по-доброто 

зачитане на правото на достъп до информация, което е  свързано с  мандата на Съвета на 

Европа да насърчава реализацията на човешки права. Искаме да отбележим, че Препоръка 

2002(2) оказа положително влияние върху развитието на закони за достъп до информация в 

страните  от  Съвета  на  Европа и  не  само.  Препоръката  се  превърна  в  примерен  текст  за 

гражданското общество и правителствените представители. 

Ако създаването на такъв задължаващ инструмент бъде одобрен,  ние призоваваме той да 

отразява  най-високите  стандарти,  които  се  съдържат  в  националното  законодателство  по 

достъп до информация на страните членки на Съвета на Европа. Документът трябва да се 

основава на най-добрите практики по приложението на това законодателство. Следователно 

договорът трябва да постанови, че правото на достъп до информация е право на всички лица 

до информация, съхранявана от обществените институции, включително и тези от съдебната 

и законодателната власт, както и тези, които  изпълняват обществени функции и получават 

обществени средства,  и че това право е обект на ограничения, които се балансират с теста за 

обществен интерес.  
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Призоваваме Съвета на Европа в лицето на Работната група по човешки права да започне 

дискусия  с  представители  на  гражданското  общество  преди  да  е  взето  крайно  решение 

относно този договор. По време на подготовката на проекта на договора, концепцията за това 

решение трябва да се развива. Ние сме готови да предложим подкрепата си в процеса на 

подготовка на такъв обвързващ инструмент. 

Искрено Ваш

Джеймс Голдстън
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