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Rozdział I

PRAWO DO INFORMACJI JAKO PRAWO
CZŁOWIEKA

Prawo do informacji jako
prawo czïowieka

Prawo czïowieka do
uzyskiwania informacji
o sprawach publicznych

Prawo do informacji
w przepisach prawa
miÚdzynarodowego

Prawo do informacji jako
prawo drugiej generacji

Prawo do informacji
w systemie prawa UE
Prawo do informacji
w systemie wewnÚtrznym
pañstw

1. Prawo człowieka do uzyskiwania informacji
o sprawach publicznych
Powszechnie przyjmuje się, że każda informacja, zarówno jawna, jak i niejawna, jest
towarem strategicznym i należy ją chronić przed nieuprawnionym ujawnieniem.
Ochrona interesu państwa tradycyjnie koncentrowała się na ochronie informacji objętych tajemnicą oraz uszczuplaniu sfery prywatnej obywateli poprzez nakładanie
na nich obowiązków informowania władz o wielu kwestiach z ich życia w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W XX w. uznano, że w interesie publicznym,
w szczególności dla eliminowania nieprawidłowości w administracji, potrzebne jest
działanie odwrotne, polegające na obowiązku informowania obywateli o zachowaniach władzy poprzez przyznanie im podmiotowego prawa do uzyskiwania informacji o sprawach publicznych1. Prawo do informacji zaczęło być standardem, stanowiąc condicio sine qua non współczesnej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego2.
1
G. Szpor, Prawo dostępu do informacji publicznej jako istotny czynnik rozwoju społeczeństwa informacyjnego, „Rocznik Geomatyki” 2009/VII, z. 6 (36), s. 89–90.
2
T.R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa 2008, s. 7.
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Dostęp do informacji został ułatwiony w wyniku rewolucji informatycznej, a pozyskiwanie informacji stało się szybkie i proste.
Objęcie ustawową ochroną niektórych informacji, a także prawne uregulowanie dostępu do nich wskazują, że informacja została przez ustawodawcę zidentyfikowana
jako dobro prawne wymagające przyznania mu samodzielnej ochrony3. Przyjmuje
się, że prawo do informacji stanowi prawo człowieka. Należy zauważyć, że prawa
człowieka, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i normatywnym, podlegają ewolucji. Stałe poszerzanie zbioru praw i wolności człowieka rodzi potrzebę ich klasyfikacji. Klasyfikacji tej dokonuje się zazwyczaj w oparciu o analizę standardów normatywnych albo o refleksję czysto doktrynalną.
Pierwszy ze sposobów pozwala wyróżnić: prawa cywilne, polityczne, społeczne,
gospodarcze i kulturalne. Używając drugiego sposobu, dokonuje się rozróżnienia
praw na derogowalne i niederogowalne, a także prawa fundamentalne (absolutne),
chronione w sposób absolutny, i prawa pozostałe. Norma ma charakter niederogowalny, jeśli została powszechnie uznana przez społeczność międzynarodową za bezwzględnie obowiązującą i jeśli taki charakter nadano jej expresis verbis w treści aktu
prawnego. Normy gwarantujące prawa człowieka mają charakter ius cogens, a zatem
uznawane są za normy niederogowalne4.
Pojęcie praw człowieka zawiera dodatkowe konotacje, jeśli odnosi się je wyłącznie do
porządku prawnego Unii Europejskiej. Analiza orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości pozwala wyodrębnić trzy główne pojęcia:
• prawa człowieka (klasyczne, prawnomiędzynarodowe ujęcie),
• podstawowe prawa człowieka (formuła kompromisowa wynikająca z niepewności co do wyboru właściwego terminu),
• prawa podstawowe (specyficzne pojęcie w dziedzinie prawa Wspólnot Europejskich, wypracowane przez TS i cechujące się brakiem definicji)5.
PojÚcie praw czïowieka
w porzÈdku prawnym Unii Europejskiej
prawa czïowieka

podstawowe prawa
czïowieka

prawa podstawowe

3
J. Taczkowska-Olszewska, Dostęp do informacji publicznej w polskim systemie prawnym, Warszawa
2014, s. 1.
4
P.T. Przybysz, Pojęcie i substancja praw niederogowalnych w prawie międzynarodowym praw człowieka [w:] Prawa człowieka w sytuacjach nadzwyczajnych (ze szczególnym uwzględnieniem prawa i praktyki polskiej), red. T. Jasudowicz, Toruń 1997, s. 37.
5
J. Plaňavová-Latanowicz, Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i ochrona praw podstawowych, Warszawa 2000, s. 20.
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Prawo człowieka i obywatela do uzyskiwania informacji o sprawach publicznych jest
konsekwencją ewolucyjnych zmian, jakie zachodziły na trzech płaszczyznach:
• prawa międzynarodowego,
• prawa unijnego,
• w systemach prawnych poszczególnych państw.
Treść prawa do informacji nie ma jednolitego charakteru. Modyfikacje dotyczą zakresu podmiotowego i przedmiotowego, trybu uzyskiwania dostępu do informacji,
a także środków ochrony. Pojawiające się w systemach prawa krajowego państw europejskich różnice, chociaż wpływają na sposób wykonywania prawa do informacji,
zawsze służą ochronie i gwarantują poszanowanie aktywności człowieka polegającej
na poszukiwaniu informacji, pozyskiwaniu danych i poszerzaniu wiedzy.
Prawo do informacji wypływa z katalogu wartości uznawanych przez poszczególne
państwa, a także organizacje międzynarodowe, których są one członkami, za wspólne dziedzictwo narodów wymagające normatywnej ochrony.
Rada Europy nazywana jest w doktrynie „organizacją wartości” z uwagi na fakt, że jej
działalność jest nakierowana na kreowanie i upowszechnianie standardów z zakresu
demokracji, praworządności i ochrony praw człowieka6. Statut Rady Europy przewiduje, że celem tej organizacji jest „osiągnięcie większej jedności między członkami,
aby chronić i wcielać w życie ideały i zasady, stanowiące ich wspólne dziedzictwo,
oraz aby ułatwić ich postęp ekonomiczny i społeczny”7. Cele te Rada Europy realizuje
od 1949 r., a zatem od momentu jej ukonstytuowania na mocy przyjętego Statutu,
który posiada charakter traktatu międzynarodowego8. Rozwinięcie katalogu wspólnych wartości obejmujących prawa człowieka nastąpiło w Konwencji o Ochronie
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, przyjętej w Rzymie w 1950 r.9
Na gruncie europejskim do wartości stanowiących wspólne dziedzictwo państw europejskich odwołuje się przyjęta 12.04.1989 r. Deklaracja Podstawowych Praw i Wolności, w której potwierdzono przywiązanie do wartości gwarantowanych w EKPC, a także obowiązujących dokumentach międzynarodowych i w orzecznictwie Trybunału
Sprawiedliwości10. Deklaracja uznaje w szczególności wolność myśli (art. 4), wolność
zrzeszania się (art. 11) i zgromadzeń (art. 10), a także wolność wypowiedzi (art. 5), na
6

J. Jaskiernia, Rola prawa Rady Europy w kreowaniu ogólnoeuropejskiej przestrzeni prawnej,
PiP 2007/8, s. 101.
7
Art. 1 lit. a Statutu Rady Europy przyjętego w Londynie 5.05.1949 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 118, poz. 565).
8
J. Jaskiernia, Rola prawa..., s. 101.
9
A. Przyborowska-Klimczak, Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Warszawa
2007, s. 271.
10
T. Górzyńska, Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej – orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego, Kraków 1999, s. 77.
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