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Namen: Postopek dostopa do informacije javnega značaja v zadevi SuNP 7/ 2016

Spoštovana podpredsednica VS RS mag. Nina Betetto,

v zadevi SuNP 7/2016 odločate o vprašanju: ali v postopku dostopa do informacije javnega značaja,
kjer je postopek pred Upravnim sodiščem trajal 27 mesecev, od tega v prvem odločanju 16 mesecev
in v drugem odločanju 11 mesecev, gre za sojenje brez nepotrebnega odlašanja?
Prepričani smo, da mednarodne zaveze Slovenije zahtevajo hitrejše odločanje in vam predlagamo, da
ugotovite, da gre pri tako dolgotrajnem postopku za kršitev sojenja brez nepotrebnega odlašanja. V
nadaljevanju navajamo razloge.
Transparency International Slovenia (TI Slovenia) je nevladna in neprofitna organizacija s statusom v
javnem interesu pri Ministrstvu za javno upravo. Že od leta 2009 smo del mednarodne mreže
Transparency International, ki se zavzema za svet, v katerem oblast, politika, gospodarstvo, civilna
družba in dnevno življenje ljudi ne bo prepleteno s korupcijo. Transparentnost oblasti, in to brez
odlašanja, je ključna za preprečevanje korupcije. Transparency Inetarnational kot tudi TI Slovenia,
podobno kot druge nevladne organizacije, občasno sodelujta s tovrstnimi "amicus curiae" dopisi pred
najvišjimi državnimi in mednarodnimi sodišči, kjer sprejete odločitve močno vplivajo na delovanje
pravne države in po našem mnenju morajo slediti javnemu interesu.
Javna razprava je mogoča le, če je dostop do informacij takojšnji in postopek učinkovit. Zapoznela
informacija je zavrnjena informacija. Z dolgim postopkom in onemogočanjem dostopa se onemogoča
razprava in povečuje možnost korupcije. TI Slovenia se s področjem dostopa do informacij javnega
značaja ukvarja že vrsto let, nazadnje smo izdali smernice in priporočila, ter opozarja na kršitve
nacionalnih in mednarodnih zakonov in standardov.
Medtem ko je Evropsko sodišče človekovih pravic oblikovalo standard "sojenja v razumnem roku" za
ostale postopke, mednarodni dokumenti in praksa ESČP uporablja pri dostopu do informacij javnega
značaja izraz "rapid", kar pomeni "izjemno hitro" ali "takoj" (”Access to information is a citizens' right.
As a result, the procedures for accessing information should be simple, RAPID, and free or low-cost."
Youth Initiative for Human Rights v. Serbia, stran 4, citira The Joint Declation by the UN Special
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Reporteur on Freedom of Opinion and Expression, the OSCE Representative on Freedom of the media
and the OAS. Isto citira tudi veliki senat ESČP v sodbi Magyar Helsinki Bizottság v. Hungary, opr. št.
18030/11 z dne 8. novembra 2016). Dokumenti OVSE, EKČP in OZN so del slovenskega ustavnega
sistema in zavezujejo slovenska sodišča.
Tudi slovenska zakonodaja zahteva, da je v upravnem sporu o dostopu do informacij javnega značaja
odločeno "nujno in prednostno" (10. člen Zakona o informacijskem pooblaščencu). Tuje zakonodaje,
ki rok določajo natančno, običajno določilo okoli 90 dni (npr. 1. odstavek 26. člena hrvaškega Zakona
o pravu na pristup informacijama - ZPPI določa, da mora upravno sodišče odločiti v 90 dneh). Slovenska
zakonodaja ne določa, kaj pomeni "nujno in prednostno", a edina sprejemljiva razlaga na podlagi
prakse ESČP, besede "rapid" in tuje prakse je, da "nujno in prednostno" pomeni največ okoli 90 dni.
Postopek, ki je trajal pred Upravnim sodiščem 11 mesecev, je v nasprotju z zahtevo po "nujnem in
prednostnem" odločanju. Enako tudi celotni postopek pred Upravnim sodiščem, ki je trajal 16 in nato
še 11 mesecev, torej skupaj 27 mesecev.
Prosimo vas, da izboljšate varovanje pravice do dostopa do informacije javnega značaja v Sloveniji na
ta način, da ugotovite, da je v konkretni zadevi prišlo do nepotrebnega odlašanja. S tem boste postavili
standard za hitrejše odločanje v bodoče.

Z lepimi pozdravi,
Vid Doria
Generalni sekretar

