
Анализ по основните моменти в решението на Европейския съд по правата на човека, изготвен 
от Правна Инициатива на Отворено Общество.
Правна  Инициатива  на  Отворено  Общество  бе  водеща  в  опитите  на  неправителствени  
организации и медийни компании, включително The Financial Times, да се включат като трети 
страни в процесa.  

Факти по случая

Жалбоподателят, T  á  rsas  á  g     a     Szabads  á  gjogok  é  rt   (Унгарският  съюз  за  граждански  свободи), е 
сдружение, създадено и регистрирано през 1994 г. в Унгария, със седалище Будапеща. Целите 
на  неправителствената  организация  е  да  популяризира  основните  права,  както  и  да  укрепва 
гражданското  общество  и  върховенството  на  закона  в  Унгария.  Сдружението  е  активно  във 
формулирането  на  политики  в  областта  на  борбата  срещу  наркотиците.  През  2004  г. 
Конституционният  съд  отказва  на  сдружението  достъп  до  информация,  а  впоследствие  и 
разгледалите  случая съдилища потвърждават отказа. Сдружението е поискало достъп до жалба, 
с  която член на парламента е  сезирал Конституционния съд  относно конституционността  на 
поправки  в  Наказателния  кодекс,  засягащи  престъпления,  свързани  с  наркотиците.  Като  се 
позовава на Член 10 (свобода на изразяване) от Конвенцията, Унгарският съюз за граждански 
свободи заявява, че отказът нарушава правото на достъп до информация от обществен интерес.

Решението 

• В решението Съдът приема за първи път, че Член 10 на Конвенцията гарантира „свободата да 
се  получава  информация”,  съхранявана  от  държавни  органи.  Съдът  решава,  че  когато 
държавата има на свое разположение  информация  от обществен интерес и тя е поискана от 
група  обществени  наблюдатели  –  медии  или  НПО-та,  които  играят  роля  на  „обществен 
страж” – държавата е задължена „да не пречи на информационния поток”.

• Съдът  отбелязва,  че  държавите  са  задължени  да  „премахнат  бариерите,  които  пречат  на 
пресата  да упражнява функциите си в случаи от обществен интерес,  когато тези бариери 
съществуват  само  защото  институциите  имат  монопол  върху  информацията”,  и  прави 
заключението,  че  контролът  на  Конституционния  съд  върху  исканата  информация 
представлява един вид „монопол върху информацията”.  

Най-важното в съдебното решение е заключението, че неправителствените организации,  
които играят роля на „обществен страж” имат същото право, дадено на медиите от 
гледна  точка  на  позитивните  задължения  на  правителството  да  улеснява  свободния 
информационен поток по въпроси от обществена значимост. 

• Унгарското правителство обосновава отказа на информацията с аргумента, че е трябвало да 
се защити от намеса личната неприкосновеност на депутата, който е внесъл жалбата.   
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• Съдът намира „за твърде неприемливо, че може да бъде направена каквато и да е връзка с 
личния живот на депутата, а оттук със защитената лична сфера, от неговата конституционна 
жалба”. Според съда „би било фатално за свободата на изразяване в сферата на политическия 
живот, ако публичните фигури могат да цензурират пресата и обществения дебат в името на 
техните лични права…” 

Значимост на случая 

• Това е първото решение на Европейския съд, според което Член 10 от Конвенцията  (който 
гарантира свобода на изразяване и информация) дава на „обществените стражи” /медиите и 
НПО/ право на достъп до информация, съхранявана от държавата, по въпроси от обществен 
интерес  – това право е  съществено за способността на медиите и обществените  групи да 
наблюдават управлението и да допринасят към формирането на политики. 

• Решението се отличава от предишни случаи, в които Съдът защитава, обикновено по Член 8 
от Конвенцията,  личното право на достъп до правителствена информация,  която може да 
бъде необходима за упражняване на правата на индивида. Правото, признато в това решение 
е общо, защото се отнася до широк кръг участници в обществения живот - с потенциал да 
обхване всички лица, без нужда да се доказва личен интерес. Правото е част от свободата 
всеки да получава и разпространява информация от обществен интерес.

• Съдът ясно посочва, че не разглежда настоящия случай като „отказ на правото на достъп до 
официални документи”,  но оставя открита възможността за изричното признаване на това 
право, отбелязвайки,  че решението съответства на развиващата се практика на Съда „към 
признаване  правото на  достъп до информация”.  Решението  има значителен  концептуален 
принос за развиване на съдебната практика в тази област.  

• Съдът  констатира,  че  правото  на  достъп  до  информация  от  държавата  може  да  бъде 
ограничено при защитата на други права,  като например личната  неприкосновеност.  Тези 
ограничения обаче могат да бъдат стеснени сами по себе си чрез тройния тест, установен в 
параграф 2 на Член 10: те трябва да бъдат предвидени от закона (т.е да има ясно правно 
основание); защитават един от законните интереси, изброени в Член 10.2; и най-важното, са 
необходими  в  демократичното  общество.  Прилагайки  теста  към сегашните  факти,  Съдът 
смята,  че  би  било  фатално  за  демократичния  дебат,  ако  личните  права,  особено  тези  на 
обществени  фигури  и  политици,  биха  надделявали,  когато  става  дума  за  въпроси  от 
обществена важност– това би представлявало форма на недиректна цензура.    

• Важно  е,  че  органът,  който  е  отказал  информация  по  този  случай,  е  съд  (въпреки  че 
Конституционният  съд,  ако  трябва  да  сме  конкретни,  не  е  част  от  съдебната  система  в 
Унгария и повечето европейски системи – в това число и в България, бел.ред.). Той също така 
по  своя  характер  е  институция,  чиито  решения  влияят  върху изработването  на  закони  и 
законодателната  политика.  Ето  защо  понякога  се  възприема  за  „негативен  законодател”1. 
Решението  на  Европейския  съд  може  обаче  да  се  тълкува  като  потвърждаващо  това,  че 

1 Според някои теоретици ролята на конституционния съд като „негативен законодател” е да отхвърля закони, които 
противоречат на конституцията.



съдебните и законодателни органи имат същото общо задължение, както държавните органи, 
да предоставят при поискване информация по обществено важни въпроси.

• С това решение,  Европейският съд става вторият регионален трибунал за  човешки права, 
който признава  – в подобен смисъл,  макар и не толкова широк,  както  при решението на 
Интер-американския  съд  по  случа  Клауде  Рейес  –  че  „свободата  да  се  получават  и 
разпространяват  информация  и  идеи”  включва  и  правото  да  се  получава  информация  от 
обществен интерес, съхранявана от държавни органи. И двете съдилища подчертават силната 
връзка между правото на информация и демократичната отчетност.   


