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Негізгі аспектілер:

Æ Ақпаратқа қол жеткізу денсаулық сақтау саласы 
мен экономиканың міндеттеріне қызмет етеді, бұл 
сырттан әкелінген қондырма емес, ажырамас 
қоғамдық атрибут болып табылады.

Æ Ақпаратқа қол жеткізу – адамның негізгі 
құқықтарының бірі. Көптеген елдердің тәжірибесі 
ТЖ кезінде ақпарат саласындағы заңнаманы сақтау 
әбден мүмкін екендігін көрсетіп отыр

Æ Төтенше жағдайлар кезінде мемлекеттер 
денсаулық сақтау, бюджет, саяси мәселелер, 
жабдықтау, экономикалық жағдай, 
преференциялар және басқа да ақпарат бойынша 
құнды мәліметтермен бөліседі

Æ Төтенше жағдай ақпараттық коммуникацияны 
күшейтеді, белгілі бір цифрлық технологияларды 
пайдалануға мүмкіндігі жоқ адамдар үшін жеке 
құжаттарға немесе мәліметтер алуға қол жеткізуді 
қиындатады. Мұның бәрі жағдайдан шығудың 
стандартты емес жолдарын іздеуге итермелейді.

Æ Төтенше жағдай кезінде мемлекеттік органдардың 
ақпараттық тұрғыдан жауап беруінің баяулығы 
сұрау салулар көлемінің азаюына әкелетін 
белсенді алдын ала хабарлау жолымен жартылай 
өтелуі мүмкін.

Æ Цифрлық технологиялар төтенше жағдай кезінде 
денсаулық сақтау саласындағы ІТ жүйелерге қол 
жеткізу құқығын қамтамасыз ету үшін сенімді 
құралдарды ұсынады. COVID-19 пандемиясы 
кезінде алынған тәжірибе мемлекеттердің ақпарат 
алу құқығын қамтамасыз ету үшін сенімді цифрлық 
жүйелер құруы керек екенін көрсетті 
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I. Кіріспе
Мемлекеттік билік органдарынан ақпарат алу құқығы немесе ақпаратқа қол жеткізу  
халықаралық заңдарда адамның негізгі құқықтарының бірі ретінде белгіленген. 
Ақпаратқа қол жеткізу жеке өзі де, демократия мен тұрақты дамуды қолдауды қоса 
алғанда, басқа құндылықтарды қорғау құралы ретінде де маңызды. Мұның мәні 
мемлекеттерді «Жұртшылықтың ақпаратқа қол жеткізуін қамтамасыз етуге» шақырған 
Тұрақты даму саласындағы 16.10 мақсатты міндеттерде жазылған. ЮНЕСКО БҰҰ-ның 
бүкіл әлемдегі ақпарат құқықтарына кепілдіктерді сақтау және оларды іске асыру 
бойынша нәтижелерді мониторингтеу және пысықтау жөніндегі уәкілетті органы болып 
табылады. 

COVID-19 пандемиясы дағдарыс кезіндегі хабардар болудың маңызды екенін нақты 
көрсетті. Дұрыс және уақытылы ақпаратқа қол жеткізу адамдардың өздері үшін де, 
жақындары үшін де қауіпсіз шешімдер қабылдауына ықпал етеді, мұны жұртшылық 
талап ететін ақпаратты кеңінен тарату, сондай-ақ жалған ақпаратқа қарсы күрес 
бойынша тиісті міндеттемелері бар үкімет қамтамасыз етуі тиіс. Сонымен қатар 
ақпараттың ашықтығы төтенше жағдайлар кезінде үкіметтер қабылдайтын тиімділігі 
жоғары шешімдердің ашықтығына ықпал етеді. Сонымен бірге пандемия әдеттегі 
әкімшілік рәсімдерді, оның ішінде ақпаратқа қатысты, мысалы, оны беру туралы 
сұраныстарды өңдеу немесе өзекті ақпараттың тиісті түрде сақталуын қамтамасыз ету 
сияқты рәсімдерді бұзды.

II. Төтенше жағдай кезінде денсаулық 
сақтау саласындағы ақпаратқа қол 
жеткізу  
2.1 Ақпарат алу құқығы – адамның негізгі құқығы  

Ақпарат алу құқығы мәліметтер мен идеяларды «тарату», «іздеу» және «алу» 
халықаралық құқығына сәйкес негізгі құқық ретінде танылады. Бұл құқық 
мемлекеттерге осы құқықты тану және ақпарат беру туралы сұрау салуларға жауап 
беру арқылы да, ақпаратты белсенді ашу арқылы да ақпаратқа іс жүзінде қол жеткізуді 
қамтамасыз ететін пайдаланушылар үшін қолайлы жүйелерді әзірлеу бойынша ерікті 
міндеттеме жүктейді. 1990 жылдардан бастап осы жүйелерді институционализациялау 
үшін ақпарат алу құқығы туралы заңдар қабылдаған мемлекеттер санының күрт өсуі 
байқалды.1 

1   Ақпарат құқығы туралы ғаламдық заңдарды саралайтын CLD (Centre for Low and Democracy – Құқық және демократия орталығы) RTI 
(The Right to Information – ақпарат алу құқығы) рейтингіне (rti-rating.org) сәйкес, қазіргі уақытта 129 елдің ақпараттық заңнамасы бар.
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2   RTI рейтингін Құқық жəне демократия орталығы (CLD) жəне Access Info Europe дайындады. Қараң.: www.RTI-Rating.org
3    Халықаралық сөз бостандығын ілгерілету жарлығы, 2004 жылғы 6 желтоқсандағы Ақпаратқа қол жеткізу жəне Құпиялар туралы заңнама 
бірлескен декларациясы. Сілтемесі: https://www.osce.org/fom/99558?download=true.
4    Хелен Дарбишир пайымдағандай "Алдын ала ашықтық: Ақпарат алу құқығының болашағы", Дүниежүзілік банк институты, 2010 жыл 14 
қыркүйек, 21-бет. Мына мекенжай бойынша қолжетімді: http://documents1.worldbank.org/curated/en/100521468339595607/
pdf/565980WP0Box351roactiveTransparency.pdf.
5    Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12), 11 
August 2000, para. 44. Available at: https://undocs.org/E/C.12/2000/4.
6   Ақпаратқа қол жеткізу, Жұртшылықтың Шешім қабылдау процесіне жəне Қоршаған ортаға қатысты мəселелер бойынша сот төрелігіне қатысуы 
туралы конвенция, 1998 жылдың 25 маусымы қабылданды, 2001 жылдың 30 қазанында күшіне енді. Мына мекенжай бойынша қолжетімді: https://
www.unece.org/env/pp/treatytext.html.

2.1.a Ақпарат алу 

Мемлекеттер ақпаратпен қамтамасыз етудің қолжетімді жүйелерін құруы тиіс және 
осы мақсаттар үшін осы саладағы заңнамалық актілерде сұрау салуларды жүзеге асыру 
және оларды жедел, оның ішінде өтеулі негізде қанағаттандыру рәсімдерін жазу 
керек. Аталған аспектілер нормативтік-құқықтық базаның сәйкестігін айқындайтын 
және осы саладағы стандарттарды белгілейтін The RTI Rating халықаралық танылған 
әдіснамасымен регламенттеледі2. Ақпарат беру туралы сұраныстарды жедел 
қанағаттандыру мәселелері негізгі құқықты білдіретініне қарамастан, қазіргі тарихи 
сәтте алдын алу ақпаратының рөлі ерекше назар аударуға тұрарлық. Ақпаратты ашу 
неғұрлым тиімді болса, адамдар сұрау салуға соғұрлым аз жүгінеді. Ресми сенімді 
ақпарат неғұрлым көп болса, болжам, жалған ақпарат пен қауесет аз болады.

2.1.b Алдын алу ақпараты

Алдын алу ақпаратына қатысты мемлекеттер әдетте, қоғамға «олар сұраған ақпаратты» 
жүйелі түрде жеткізіп, оның көлемін біртіндеп арттыруы керек екенін атап өткен жөн3. 
Мұндай ашуды бұқаралық ақпарат құралдарымен байланыс немесе қоғамдық 
денсаулық сақтау саласындағы науқандар сияқты үкіметтік коммуникациялармен 
шатастырмау керек. Алдын алу ақпараты ашық мемлекеттік басқаруды, жұртшылықтың 
ақпараттандырылған қатысуын және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті 
қамтамасыз етуге арналған мәліметтер сияқты ең төменгі жалпы халықаралық 
нормативтерді білдіретін оның негізгі санаттарын қамтиды4. Осы міндеттемелерден 
басқа, мемлекеттер алдын ала деректерді бірқатар жедел медициналық ақпараттан 
ашып, денсаулық пен өмір сүру құқығын қамтамасыз етуі керек. БҰҰ-ның 
экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар жөніндегі комитеті денсаулық сақтау 
құқығын қорғаудың негізгі міндеттемесін сақтау аясында мемлекеттерді «қоғамдағы 
денсаулыққа қатысты негізгі мәселелерге, оның ішінде алдын алу және бақылау 
әдістеріне қатысты ақпаратқа қол жеткізуді» қамтамасыз етуге шақырды5.

Төтенше жағдай кезінде денсаулық сақтау саласындағы медициналық ақпаратты 
таратудың маңызы зор. Орхус конвенциясы оның нақты стандарттарын белгілеп, былай 
деп мәлімдейді:

Адам денсаулығына немесе қоршаған ортаға кез келген қауіп төнген жағдайда... осы 
арқылы келтірілген залалдың алдын алу немесе жеңілдету жөніндегі шараларды 
жұртшылыққа қабылдауға мүмкіндік беретін және мемлекеттік органның 
қарауындағы бүкіл ақпарат бұған қатысы болуы мүмкін жұртшылық өкілдерінің 
арасында дереу және кідіріссіз таратылуы тиіс6.
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Дағдарыс кезінде денсаулық сақтау саласындағы алдын алу шараларын жасау 
барысында пайдалану қажет аса маңызды ақпаратты атап өтеміз: үдемелі аурулар 
бойынша егжей-тегжейлі ақпарат; мемлекеттік органдардың халықты қорғау жөніндегі 
іс-шаралары және олардың тиімділігін барынша арттыру жөніндегі шаралар; дағдарыс 
жағдайына байланысты аса маңызды шешімдер; шұғыл қаржы қаражатын бөлу; 
апаттық жабдықпен жиынтықтау; субсидиялар бөлу; пандемияға байланысты 
енгізілген үкіметтік бағдарламалар мен жеңілдіктерге қол жеткізу. Мұндай ақпараттың 
ашықтығы әсіресе, дағдарыс кезінде үкіметтер қабылдаған шешімдердің өте 
маңыздылығына байланысты қатаң есеп беруге қол жеткізу үшін қажет және кез 
келген басқа қабылданған есеп беру әдістері, әдеттегідей, тиімді болмайды.

Алдын алу туралы ақпарат тұрақты, түсінікті және «тасымалдаушыда, форматы және 
тілі жағынан» қолжетімді болуы керек7. Төтенше жағдай кезінде денсаулық сақтау 
саласындағы мәліметті веб-сайтқа жариялаумен шектелудің жеткіліксіз екенін ескеру 
қажет, өйткені ақпараттың әр адамға жетуі өте маңызды. Қоғамның барлық салаларын 
қамту үшін ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен медианы қолдануда 
шығармашылық тәсіл қажет. Сондай-ақ жергілікті тілдерде, соның ішінде автохтонды 
сөйленістерде мәліметтерді өндіру қажеттілігі туындауы мүмкін. Сонымен қатар 
ақпарат қатаң тексерілген ғылыми фактілерге негізделуі керек және үкіметтер 
бұрмаланған, біржақты немесе толық емес деректердің таралуына жол бермеу үшін 
өте сақ болуы керек8. Дағдарысқа қарсы күресте аппараттық құралдарды пайдалану 
кезінде құпиялылықты сақтай отырып, статистикалық мәліметтерді қоса алғанда, 
ауқымды деректерді пайдаланудың маңызы зор. Құпия мәліметтерді жарияламау 
талаптарына сәйкес келуі тиіс ақпаратты тексерудің, сондай-ақ бұрмалауға, басқа 
мақсаттарда пайдалануға немесе шындыққа қайшы келетін жалған, толық емес 
ақпаратты ұсынуға деген кез келген әрекеттерге кедергі келтірудің маңыздылығына 
тағы да назар аударамыз.

2.1.c Құқықтарды шектеу

Ақпарат алу құқығын абсолютке айналдыруға болмайды. Кейбір жағдайларда үшінші 
тараптардың жеке ақпаратына немесе ұлттық қауіпсіздіктің өте кінәмшіл  мәселелеріне 
қатысты қол жеткізуден бас тартылуы мүмкін. Халықаралық құқыққа сәйкес, ақпарат 
алу құқығын шектеу екі дәлелдің бірімен негізделуі керек. Біріншіден, аталған 
құқықтарды шектеу әдеттегі уақытта да, төтенше жағдайлар кезінде де үш деңгейлі 
тексерудің нәтижелері бойынша заңды. Екіншіден, төтенше жағдайлар кезінде 
құқықтардың ерекше шектеулеріне жол беріледі.

7   Адам құқықтары жөніндегі америкааралық комиссия, Қоғамдық ақпаратқа қол жеткізу туралы типтік америкааралық заң (2010 ж.), кіріспе, мына 
мекенжай бойынша қолжетімді: https://www.oas. org/dil/AG-RES_2607-2010_eng.pdf; жəне Африка адам жəне халық құқықтары жөніндегі комиссия, 
Африкаға арналған ақпаратқа қол жеткізу туралы типтік заң (2012 ж.), бөлімдер 
8   (2)(ii) жəне 66(3), қараң.:: http://www.achpr.org/files/instruments/access-information/achpr_instr_model_law_access_to_information_2012_eng.pdf. 
Африкаға арналған ақпаратқа қол жеткізу туралы типтік заң, сол жерде, бөлімдер 65(2)(ii) жəне 66(3)          
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9    Еуропа кеңесі, Мәдениет, ғылым және білім беру, құпиялылық және Интернет пен онлайн-БАҚ-тағы дербес деректерді қорғау жөніндегі комитет, 16 тармақ, 
2011 ж. мамыр айы. Мына мекенжай бойынша қолжетімді: http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2011/RihterviepriveeE.pdf.
10   Жеке өмірге қол сұғылмаушылық құқығы туралы мәселе бойынша арнайы баяндамашы, Құпиялылық және денсаулыққа байланысты деректерді қорғау 
мәселелері бойынша мақсатты топ, Денсаулыққа байланысты деректерді қорғау және пайдалану бойынша ұсыныстар, 2019 жылдың 6 қарашасы, 32.1 тармақ. 
Мына мекенжай бойынша қолжетімді: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Prvacy/SR_Privacy/FINALHRDDOCUMENT

Мынадай жағдайда ақпарат алу құқығын кез келген шектеу заңды болады:

Халықаралық заңнамаға сәйкес адам құқықтарын қорғау аясында құпиялылық құқығы 
денсаулық сақтау саласындағы төтенше оқиғалар кезеңінде ақпараттың 
қолжетімділігіне қайшы келуі мүмкін. Әзірге құпиялылықты қорғау дәстүрлі түрде 
жалпы қабылданған нормаларға тіркелген ерекшелік түрінде танылады, ақпарат алу 
құқығы жеке өмірге қол сұғушылыққа қайшы келмейді, бұл үкімет қорғайтын жеке 
ақпаратқа жеке қол жеткізуге мүмкіндік береді.
«Жеке өмірге қол сұғылмаушылықтың және қадір-қасиетті қорғаудың негізі» болып 
табылады медицинадағы ақпараттың құпиялылығы әсіресе, айқын көрсетілген9. Іс 
жүзінде қандай да бір медициналық деректерді тіпті, басқа деректер кешенімен 
біріктірген жағдайда да, ешкім оларды дербестендіре алмауы үшін дербес деректердің 
анонимділігі сақталған жағдайда ғана жария етілуі мүмкін10. Медициналық деректерді 
басқа деректер кешенімен біріктіру – жедел медициналық қызметті пайдалануға деген 
сұраныстың жоғары болуына қарамастан, денсаулық сақтау саласындағы төтенше 
жағдайда орынды. Халықаралық құқыққа сәйкес, ақпарат алу құқығы мен жеке 
деректерге қол сұқпаушылық арасындағы кез келген мүдделер қақтығысы қоғамдық 
қажеттілік тұрғысынан орынды шешілуі тиіс. Осылайша, егер мұндай қажеттілік жалпы 
пайда үшін туындаса, жеке деректер ішінара ашылуы мүмкін.

1) Заңнамаға сәйкес келген жағдайда:  ақпаратқа еркін қол 
жеткізуге болады; шектеулердің мәні туралы нақты түсінік береді 
және басқа адамдарға осы мәселеде ерекше "шектеусіз 
өкілеттіктер" бермейді (екі цитата: БҰҰ-ның адам құқықтары 
жөніндегі комитеті, Жалпы ескерту No. 34, 4 ескерту, 25-тармақ)

2) Заңдылығын қорғау:  (құқықты, ар-намысты және құндылықты 
қорғау,  ұлттық қауіпсіздік, қоғамдық тәртіп,  денсаулық сақтау 
және қоғамдық ережелер) – денсаулық сақтау саласындағы 
төтенше оқиғалар кезінде денсаулық сақтау мәселелерін қамтиды

3) Заңды мүдделерді қамтамасыз етуге «қажет нәрселерді» 
ескеру: мыналарға назар аударған жөн: кеңінен түсіндірудің 
алдын алу; шектеу шаралары жиынтығынан оңтайлы нұсқаны 
таңдау; теңгерім (ақпараттық ашықтықтан келтірілген зиян 
үлесінің және денсаулық үшін нақты пайдасының мөлшерлестігі) 
(БҰҰ-ның адам құқықтары жөніндегі комитеті, Жалпы ескерту No. 
34, 4 ескерту, 33-34 тармақтар)

ҮШ ДЕҢГЕЙЛІ ТЕСТ
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2.2 Төтенше жағдайда ақпарат алу құқығы  

Әрбір оқиға немесе тіпті, апат төтенше жағдай ретінде белгіленбейді. Тарихи тұрғыдан 
алғанда, төтенше жағдайлардың көпшілігі қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы 
дағдарыспен тікелей байланысты емес қауіпсіздікке қандай да бір қауіп төндірді, 
дегенмен халықаралық нормалар «халықтың физикалық амандығы» немесе «адам 
құқықтарын қорғауға арналған институттардың негізгі жұмысы» қаупі болған жағдайда 
оқиғаны төтенше жағдай деп жіктейді11. Әлемнің көптеген елдерінде COVID-19 
пандемиясы қауіп-қатер деңгейін осы деңгейге көтерді. Сонымен бірге мұның бәрі 
денсаулыққа тікелей қауіп төнген жағдайда ғана қолданылуы керек ақпарат алу 
құқығынан ауытқуды орынды дегенді білдірмейді. БҰҰ-ның Адам құқықтары жөніндегі 
комитеті әрбір құқық «нақты жағдайды объективті бағалауға негізделе отырып» жеке 
зерттелуі тиіс екенін атап өтті12.

Сонымен қатар ауытқулар «ерекше және уақытша сипатта» болуы керек және олардың 
пайда болуына ықпал еткен мән-жайлар аяқталғаннан кейін тоқтатылуы керек. Одан 
бөлек заңдылық пен заңның үстемдігі қағидаттары сақталуы керек. Бұл ауытқулар 
жергілікті заңдарда заң жүзінде жазылуы керек дегенді білдіреді. Сонымен қатар кез 
келген шектеулерге заңды түрде (мысалы, сот арқылы) қарсы шығу мүмкіндігі болуы 
керек.13

2.3 COVID-19 пандемиясының жаңа стандарттары

Көптеген халықаралық мәлімдемелер COVID-19 пандемиясы кезінде ақпаратқа қол 
жеткізудің маңыздылығын жалпы атап көрсетеді. БҰҰ Бас хатшысы «уақытылы, дәл, 
нақты ақпарат пен нақтыланған (бөлшектелген, үлкейтілген) деректердің еркін 
ағымына» қол жеткізу, оның ішінде пандемияға байланысты мемлекеттік шаралардың 
тиімділігін мұқият зерделеп, сынға алу мүмкіндігін қамтамасыз ету қажеттілігін атап 
өтті14. Арнайы халықаралық баяндамашылар үкіметтердің «коронавирустан болатын 
қауіптің сипаты туралы шынайы ақпарат беру» міндетін атап өтті15. БҰҰ-ның Адам 
құқықтары жөніндегі Жоғарғы комиссарының басқармасы денсаулық сақтау 
саласындағы төтенше жағдайлар кезінде транспаренттіліктің маңыздылығын атап 
өтті16.
Сондай-ақ ақпарат алу құқығының шектеулері мен одан ауытқулар туралы жалпы 
мәлімдемелер жасалды. Еуропа Кеңесі «Ресми ақпаратқа қол жеткізуді кез келген 
шектеу халықтың денсаулығын қорғау мақсатына сай болуы тиіс» деп атап өтті17. 
Басқалары құқықтарды шектеу үшін төтенше өкілеттіктерді пайдалану кезінде сақ 
болуға шақырды.18

11   Халықаралық және саяси құқықтар туралы пакт ережелеріндегі шектеулер мен одан ауытқушылықты түсіндірудің сиракуз қағидаттары, 1984 ж. 1 шілде, 39 
қағидат. Сілтеме: https://www.icj.org/wp-content/uploads/1984/07/Siracusa-principles-ICCPR-legal-submission-1985-eng.pdf.
12   Жалпы ескертулер No. 29, Төтенше жағдай (4-бап), 2001 ж. 31 тамыз, 3-4 тармақтар. Сілтеме: https://undocs.org/CCPR/C/21/Rev.1/Add.11.
13   Мына мекенжайда қолжетімді: Жалпы ескертулер No. 29; сол жерде; және Сиракуз қағидаттары, 16 ескерту, 64 қағидат.
14   Біріккен Ұлттар Ұйымы, COVID-19 және адам құқықтары: Біз біргеміз, 2020 ж, сәуір айы. Мына мекенжайда қолжетімді: https://www.un.org/sites/
un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf.
15   БҰҰ-ның пікір еркіндігін және оны еркін білдіруді көтермелеу және қорғау мәселелері жөніндегі арнайы баяндамашысы, ЕҚЫҰ-дың еркіндік және БАҚ 
мәселелері жөніндегі өкілі, АМҰ-дың пікір білдіру еркіндігі мәселесі жөніндегі арнайы баяндамашысы, COVID-19: Үкіметтер пандемия кезінде ақпаратқа қол 
жеткізуді көтермелеуі және қорғауы, ақпараттың еркін қозғалысын қамтамасыз етуі тиіс, 2020 ж. 16 наурызы. Мына мекенжай бойынша қолжетімді:
http://www.oas.org/en/iachr/expression/showarticle.asp?lID=1&artID=1170.
16   АҚЖКБ, Төтенше шаралар және COVID-19: Нұсқаулық, 2020 жыл 27 сәуір. Мына мекенжайда қолжетімді:
https://www.ohchr.org/Documents/Events/EmergencyMeasures_ COVID19.pdf.
17   COVID-19 медициналық дағдарысы жағдайында демократияны, заң үстемдігін және адам құқықтарын құрметтеу: Мүше мемлекеттерге арналған аспаптар, 
2020 жылдың 7 сәуірі, Ақпараттық құжаттар: SG/Inf(2020)11, 3.3-тармақ. Мына мекенжайда қолжетімді:
Respecting democracy, rule of law and human rights in the framework of the COVID-19 sanitary crisis: a toolkit for member states, 7 April 2020, Information Documents 
SG/Inf(2020)11, para. 3.3. Available at: https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecting-democracy-rule-of-law-and-human-rights-in-th/16809e1f40.       
18   АҚЖКБ, 21 сілтеме; Арнайы баяндамашылар, 20 ескертпе; және АААҚК, АААҚК АМҰ мемлекеттерін COVID-19 пандемиясымен күресу үшін қабылданған 
төтенше шаралардың халықаралық міндеттемелерге сәйкес болуын қамтамасыз етуе шақырады, 2020 жыл 17 сәуір, мына мекенжай бойынша испан тілінде 
қолжетімді: http://www.oas.org/ es/cidh/prensa/comunicados/2020/076.asp. 
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19   COVID-19 пандемиясына байланысты Пакттан ауытқулар туралы өтініш, 2020 жыл 24 сәуір, 2-тармақ. Мына мекенжай бойынша қолжетімді:
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/COVIDstatement.docx.
20  Жалпы ескерту No 29, 17-сілтеме, 4-тармақ.
21   Ауру пандемиясы және пікір еркіндігі мен оны еркін білдіру туралы баяндама, 2020 ж. 23 сәуір, 17-тармақ. Мына мекенжай бойынша қолжетімді: https://
freedex.org/wp-content/blogs.dir/2015/files/2020/04/A_HRC_44_49_AdvanceEditedVersion.pdf.
22   Сол жерде, 20-тармақ.
23   Америкааралық адам құқықтары жөніндегі комиссия, No 1/2020 қарар, Солтүстік және Оңтүстік Америкадағы пандемия және адам құқығы, 2020 жылдың 10 
сәуірі, 32-тармақ. Мына мекенжай бойынша қолжетімді:
http://www.oas.org/en/iachr/decisions/pdf/Resolution-1-20-en.pdf.
24   Ашық үкімет серіктестігі Азаматтық қоғам мүшелері, АҮС Басқарушы комитеті Азаматтық қоғам мүшелерінің COVID-19 байланысты өтініші.  
25 26-ескертпе, 20-21 тармақтар.  

БҰҰ-ның Адам құқықтары жөніндегі комитетінің нұсқауына сәйкес, әдеттегі қауіпсіздік 
шаралары аясында денсаулық сақтау саласындағы төтенше жағдай талаптарын 
қанағаттандыру мүмкіндігі болған кезде мемлекеттерге қатаң құқықтық шектеу 
шараларын енгізбеу керек19. Атап айтқанда, Комитет пікір білдіру еркіндігінен ауытқуға 
да, шектеуге де тән өлшемдердің ұқсас сипатын атап өтті, шамаластық өлшемі екеуіне 
де ортақ екенін айтты: «Кез келген ауытқуды жағдайдың қажеттіліктеріне қатаң сәйкес 
келетін нәрсемен шектеу міндеттемесі шамаластық қағидатын көрсетеді, бұл 
ауытқулар мен шектеулер кезіндегі өкілеттіктерге ортақ болып табылады»20. БҰҰ-ның 
өзін-өзі көрсету еркіндігі жөніндегі арнайы баяндамашысы қауіпсіздіктің қалыпты 
режимі (шектеу шаралары) қоғамдық денсаулықты қамтамасыз ету үшін жеткілікті 
екенін алға тартты21. Дағдарыс кезінде ақпаратқа қоғамдық қол жеткізудің аса 
маңыздылығы осындай шектеу шараларын енгізу туралы шешім қабылдаған кезде 
әрдайым ескерілуі керек. Арнайы баяндамашы атап өткендей, «жұртшылықты сенімді 
ақпараттан айыратын үкімет жеке тұлғаларды қауіп-қатерге душар етеді және мұндай 
шектеу заңды құқықтарды қорғау қажеттілігінің жоғары дәрежесі болған кезде ғана, 
өте сирек жағдайларда ғана орынды болады»22. 
Пандемия кезінде ақпарат беру туралы сұрауларға жауап беруді жалғастыру маңызды. 
Америкааралық адам құқықтары жөніндегі комиссия атап өткендей, мемлекеттер:

COVID-19 байланысты төтенше жағдай кезінде қауіпсіздік немесе қоғамдық 
тәртіп түсінігі бойынша негізгі шектеулерді енгізуге ұмтылмай, ақпаратқа қол
жеткізу құқығын қамтамасыз етуге тырысуы керек. Осы құқықтарға кепілдік 
беретін органдар мен лауазымды тұлғалар бірінші кезекте, төтенше жағдайға 
байланысты қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы ақпаратқа қол жеткізуді 
ұсыну жөніндегі мәселелерге назар аударғаны жөн... 
Егер пандемияға байланысты емес мәселелер бойынша ақпарат беру туралы 
сұрау салу мерзімдері ұзартылуы тиіс болса, үкіметтер бас тарту себебін 
түсіндіруі, міндеттеме орындалатын уақыт кезеңін белгілеуі және осындай 
шешімдерге шағымдануға рұқсат беруі тиіс.23

Сонымен қатар қоғам өкілдері, АҮК (Ашық Үкімет серіктестігі) Басқару комитетінің 
мүшелері пандемияға байланысты сұраныстарды басымдылыққа ала отырып, 
«ақпаратқа қол жеткізу және сұраныстарды қанағаттандыру мерзімдері туралы 
заңдардың қолданылуын қамтамасыз ету жөніндегі нақты шараларға» шақырды24.    
БҰҰ-ның арнайы баяндамашысы ресурстардың шектеулілігі, мысалы, персоналдың 
жеке кездесуге немесе тыңдаулар өткізуге қабілетсіздігінен туындаған сұраныстарды 
өңдеудегі жекелеген іркілістерді орынды деп қабылдайтынын атап өтті.
Сонымен қатар ол соңғысын тек ерекше жағдайларда ғана қолданған жөн, ал үкіметтер 
төтенше шаралар, әдетте, нақты уақытша сипатта болатындығын ескере отырып, 
ақпараттық жүйелерге құқықтарды қамтамасыз ету үшін ұзақ мерзімді шешімдер 
қабылдауға міндетті екенін атап өтті25.
Алдын алу ақпаратына келетін болсақ, бірқатар халықаралық субъектілер 
мемлекеттерді пандемия туралы ақпаратты барынша қолжетімді етуге шақырды. 
Төменде кейбір нақты ұсыныстарды келтіреміз:

Дағдарыс кезіндегі ақпарат алу құқығы

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/COVIDstatement.docx
https://freedex.org/wp-content/blogs.dir/2015/files/2020/04/A_HRC_44_49_AdvanceEditedVersion.pdf
https://freedex.org/wp-content/blogs.dir/2015/files/2020/04/A_HRC_44_49_AdvanceEditedVersion.pdf
http://www.oas.org/en/iachr/decisions/pdf/Resolution-1-20-en.pdf


8

26   Адам құқықтарына сәйкес, Африкадағы жаңа COVID-19 вирусына байланысты тиімді шаралар туралы баспасөзге арналған мәлімдеме, 2020 жылдың 24 
наурызы, мына мекенжай бойынша қолжетімді: https://www.achpr.org/pressrelease/detail?id=483.
27   No 1/2020 қарар, 28 сілтеме
28   Ашық үкім серіктестігі азаматтық қоғамының мүшелері, 29 ескертпе; 19-бап; COVID-19 пандемиясы жағдайында қоғамның ақпарат алу құқығын қамтамасыз 
ету, 2020 жылдың 11 мамыры, мына мекенжай бойынша қолжетімді: https://www.article19.org/resources/ensuring-the-publics-right-to-know-in-the-covid-19-
pandemic/; IDFI, Proactive Publication of Information by Governments during Covid-19 Crisis, 10 April 2020, available at:  https://idfi.ge/en/
guidelines_on_the_proactive_publication_of_information_by_governments_ during_the_covid-19_crisis_and_on_covid-19_related_public_procurement;  and  IDFI,  
Guidelines  on  COVID-19  Related  Public  Procurement,  10  April 2020; Reducing Corruption Risks with Data, Public Procurement Transparency and Integrity, available at: 
https://www.access-info.org/wp-content/uploads/ RECORD_Transparency-in-Emergency-Procurement-1.pdf

Денсаулық

Қаржыландыру

Ұйымдастыру

Заңды және жеке 
тұлғалардың 
құқықтары

• Мемлекеттік орган қызметі, жобалар және пандемия кезіндегі 
байланыс ақпараты туралы ақпарат.

• Пандемияға байланысты кадрлық өзгерістер. 
• Пандемия кезінде уақытша тоқтатылған немесе көрсетілетін 

мемлекеттік қызметтер.

• COVID-19 жағдайлары, өлімдер және жүргізілген тесттер 
туралы мәліметтерді тарату. 

• Медициналық мекемелер, қорлар және саны туралы ақпарат.
• Аурудың таралу болжамдары немесе денсаулықтың басқа да 

болжамдары үшін қолданылатын модельдер мен болжамдар.
• Вакцинаны сынау немесе емдеу туралы ақпарат.
• Төтенше жағдайлар және оқыс жағдайлар кезіндегі іс-қимыл 

жоспарлары.

• Пандемияға байланысты бюджет және қаражат шығындары 
туралы мәлімет  

• Шарттар мен сатып алулар 
• ТЖ кезіндегі тендер рәсімдері, көбіне, апат бойынша.  
• ТЖ бюджетінің, қайырымдылықтың және пандемияға 

байланысты қарыздың барлық түрлері бойынша ақпарат   
• Бюджеттік қадағалау, инспекциялар мен ревизиялар туралы 

ақпарат

• байланысты, әсіресе, әдеттегі рәсімдерге өзгерістер енгізетін немесе 
үлкен қоғамдық қызығушылық тудыратын заңдар, құқықтық актілер 
және саясат 

• COVID-19 қатысты саясаттың адам құқығына қатысы туралы 
ақпарат, оның ішінде, COVID-19 туралы заңдарға сәйкес салынатын 
соттық қудалау және жазалау туралы ақпарат.

• Жалған ақпаратқа / «жалған жаңалықтарға» жауап ретінде 
қолданылатын     іс-әрекеттер.

• Күдіктілерді немесе инфекция жұқтырған тұлғаларды бақылауға, 
оның ішінде деректерді қорғау сараптапмасына арналған 
қосымшаларды пайдалану туралы ақпарат.

• Халықтың нақты қорғалмаған топтарына бағдарланған саясат және 
ақпарат.  

• Отбасындағы зорлық туралы деректер мен ресурстар28

• Африка адам және халық құқықтары жөніндегі комиссия: “Төтенше 
жағдайлар кезінде қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы қоғам өкілдері 
вирустың алдын алу және оны тежеу үшін қабылданған нақты, тұрақты, 
мақсатты және тиімді шараларды таралу ауқымына сәйкес қабылдауы керек 
сақтық шараларын қолдануға құқылы”.26

• Америкааралық адам құқықтары жөніндегі комиссия: Мемлекеттер 
“алдыңғы қатарлы халықаралық тәжірибеге сәйкес пандемияның салдары мен 
төтенше жағдайға байланысты шығындар туралы егжей-тегжейлі баяндама 
жасап, оны халықтың барлық топтары үшін қолжетімді ашық форматта жасауы 
керек”.27

Азаматтық қоғамның кейбір топтары COVID-19 төтенше жағдайы кезінде 
Денсаулық сақтау саласындағы алдын алу ақпараты арналған айтарлықтай 
нақты нұсқаулық әзірледі:

Дағдарыс кезіндегі ақпарат алу құқығы

https://www.achpr.org/pressrelease/detail?id=483
https://www.article19.org/resources/ensuring-the-publics-right-to-know-in-the-covid-19-pandemic/
https://www.article19.org/resources/ensuring-the-publics-right-to-know-in-the-covid-19-pandemic/
https://idfi.ge/en/
guidelines_on_the_proactive_publication_of_information_by_governments_ during_the_covid-19_crisis_and_on_covid-19_related_public_procurement
https://idfi.ge/en/
guidelines_on_the_proactive_publication_of_information_by_governments_ during_the_covid-19_crisis_and_on_covid-19_related_public_procurement
https://www.access-info.org/wp-content/uploads/ RECORD_Transparency-in-Emergency-Procurement-1.pdf
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29  Еуропа кеңесі, COVID-19 дағдарысы: "Биліктің өңірлік тілдерде және аз топтың тілінде сөйлегені өте маңызды", 2020 жыл 30 наурыз, мына мекенжай бойынша 
қолжетімді: https:// www.coe.int/en/web/portal/-/covid-19-crisis-vital-that-authorities-also-communicate-in-regional-and-minority-languages; Біріккен Ұлттар Ұйымы, 
COVID-19 және адам құқықтары, 19 сілтеме; ACHPR, COVID-19 дағдарысы туралы баспасөзге арналған мәлімдеме, 2020 жыл 28 ақпан, мына мекенжай бойынша 
қолжетімді: https://www.achpr.org/pressrelease/detail?id=480; ACHPR, Африкадағы жаңа COVID-19 вирусына қарсы, адам құқықтары сәйкес тиімді шаралар туралы 
баспасөзге арналған мәлімдме, 2020 жыл 24 наурыз, мына мекенжай бойынша қолжетімді: https://www.achpr. org/pressrelease/detail?id=483; және 1/2020 қарар, 
IACHR, 28 сілтеме.
30  Мына мекенжай бойынша қолжетімді: www.rti-rating.org/covid-19-tracker.
31  Нақты сан 20-дан жоғары болуы мүмкін, өйткені мониторинг бұл ақпаратты жинау барысында оларды қабылдау қарқынындағы кейбір өзгерістерді, тілдік 
кедергілерді және басқа да мәселелерді жіберіп алуы мүмкін..
32  Гватемала, Конгрестің 12-2020 заңы. мына мекенжай бойынша қолжетімді: https://www.congreso.gob.gt/assets/uploads/info_legislativo/
decretos/90f74-12-2020.pdf.
33  Аргентина, Қоғамдық ақпаратқа ол жеткізу жөніндегі агенттік, 70/2020 қарар, 2020 жыл 14 сәуір. Мына мекенжай бойынша испан тілінде қолжетімді: https://
www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/ primera/227825/20200415.
34  Австралия комиссарының ақпарат бойынша кеңсесі, Агенттіктер COVID-19 пандемиясы кезінде заңмен белгіленген мерзімде қалай үлгереді?, 2020 жылдың 18 
наурызы. Доступно по адресу: https://www.oaic.gov.au/freedom-of-information/frequently-asked-questions/how-can-agencies-meet-statutory-timeframes-during-the-
covid-19- pandemic/. Комиссар по информации Канады, Заявление Управления комиссара по информации о влиянии пандемии COVID-19, 20 марта 2020 года. 
Мына мекенжай бойынша қолжетімді: https://www.oic-ci.gc.ca/en/resources/news-releases/statement-office-information-commissioner-impact-covid-19-pandemic. 
Жаңа Зеландия омбудсмені, Бас омбудсменнің  COVID-19 кезінде ресми ақпаратқа жауап беру уақыты туралы мәлімдемесі, 2020 жыл 24 наурыз. Мына мекенжай 
бойынша қолжетімді: https:// www.ombudsman.parliament.nz/news/chief-ombudsmans-statement-official-information-response-times-during-covid-19-emergency.

Сонымен қатар көптеген мәлімдемелерде негізгі коммуникацияларға қолжетімділігі 
шектеулі аз топтарға, әйелдерге және басқа адамдарға алдын алу ақпаратын 
қамтамасыз ету қажеттілігі көрсетілді. БҰҰ Бас хатшысы, Еуропа Кеңесі, Адам және 
халық құқықтары жөніндегі Африка комиссиясы және Америкааралық адам құқықтары 
жөніндегі комиссия ақпараттың маңыздылығын "жалпыға бірдей қолжетімді 
форматта»,  аз ұлттар мен байырғы халық тілінде, сондай-ақ мүгедектерге немесе 
ерекше қажеттіліктері бар адамдарға, кедейлерге және Интернетке және бастапқы 
бұқаралық ақпарат құралдарына қол жеткізе алмайтындарға қолжетімділікті 
қамтамасыз ететін форматтарда растады.29 

III. Мемлекеттердің COVID-19 
кезінде қабылдаған шаралары   
Жалпы бөлімнің бұл тарауының басым бөлігінде COVID-19 бақылау туралы Құқық және 
демократия орталығының (ҚДО) ақпараты жинақталған.30  

3.1 Ақпарат алу құқығы туралы заңнамадағы құқықтық өзгерістер  

Бұл бөлімде пандемияға байланысты ақпарат алу құқығы туралы заңнамаға заңды 
өзгерістер енгізген елдер қарастырылады, дегенмен әлі де ешқандай қадамдар 
жасамаған көптеген елдер бар екенін атап өткен жөн. Заңнамаларында ақпарат алу  
құқығы жазылған 129 елдің ішінен COVID-19 қадағалау жөніндегі ҚДО деректері 
бойынша тек 20 мемлекет осындай өзгерістер енгізген екен31.

Кейбір елдер өздерінің ақпарат алу құқықтары өзгеріссіз қалатынын ашық растады. 
Гватемала Конгресінің 12-2020 заңы әкімшілік мерзімдерді мүлдем тоқтатты, сонымен 
бірге ақпарат алу құқығын одан тікелей босатты32. Аргентинаның қоғамдық ақпаратқа 
қол жеткізу агенттігі шешім қабылдады, онда жалпы әкімшілік мерзімдерді тоқтата 
тұратын заң төтенше жағдай адам құқығын тоқтата тұруды негіздейтін болса да, үкімет 
мұны ашық түрде жүзеге асыруы керек деп нақты айтылған, бұл іс жүзінде сирек 
кездеседі. Сонымен қатар агенттік халықаралық стандарттарға сілтеме жасап, төтенше 
жағдайлар кезінде ақпарат алу құқығын сақтаудың маңыздылығын атап өтті33. Ақпарат 
алу құқығына қатысты міндеттемелер ресми түрде тоқтатылмаған Австралия, Канада 
және Жаңа Зеландиядағы қадағалау органдары мемлекеттік органдар сұраныстарды 
бұрынғыдай заңға сәйкес өңдеуге міндетті екенін растады, дегенмен олар өздерінің 
ақпарат құқығы туралы тиісті заңдары жеңілдететін жағдайларды есепке алу үшін 
белгілі бір икемділікті қалай қамтамасыз ететінін атап өтті.34  

Дағдарыс кезіндегі ақпарат алу құқығы

https:// www.coe.int/en/web/portal/-/covid-19-crisis-vital-that-authorities-also-communicate-in-regional-and-minority-languages
https://www.achpr.org/pressrelease/detail?id=480
https://www.achpr. org/pressrelease/detail?id=483
www.rti-rating.org/covid-19-tracker
https://www.congreso.gob.gt/assets/uploads/info_legislativo/
decretos/90f74-12-2020.pdf
https://www.congreso.gob.gt/assets/uploads/info_legislativo/
decretos/90f74-12-2020.pdf
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/ primera/227825/20200415
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/ primera/227825/20200415
https://www.oaic.gov.au/freedom-of-information/frequently-asked-questions/how-can-agencies-meet-statutory-timeframes-during-the-covid-19- pandemic/
https://www.oaic.gov.au/freedom-of-information/frequently-asked-questions/how-can-agencies-meet-statutory-timeframes-during-the-covid-19- pandemic/
https://www.oic-ci.gc.ca/en/resources/news-releases/statement-office-information-commissioner-impact-covid-19-pandemic
https:// www.ombudsman.parliament.nz/news/chief-ombudsmans-statement-official-information-response-times-during-covid-19-emergency
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35  2020 ж. 491 жарлық. Мына мекенжай бойынша испан тілінде қолжетімді: 
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30039011.
36  № 179/2020 қаулы. Ағылшын тілінде сипатталған: Dóra Petrányi, Katalin Horváth and Márton Domokos, Венгрия үкіметі COVID-19 байланысты Төтенше жағдай 
туралы жарлығын GPDR ауыстырды, Lexology, 2020 ж. 7 мамыр. Мына мекенжай бойынша қолжетімді:
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e8a01f55-caf3-43c5-b07e- c73fb41eb675.
37   Ivana Nokolic, және т.б., Орталық және Шығыс Еуропадағы ақпарат алу еркіндігінің "кейінге қалдырылған" құқықтары, BIRN (Балкан журналистік тергеулер 
бюросы), 2020 ж. 6 сәуір, Мына мекенжай бойынша қолжетімді:: https://balkaninsight. com/2020/04/06/central-and-eastern-europe-freedom-of-information-rights-
postponed/
38   Коронавирус туралы заң (Шотландия), 6 қосымша. Мына мекенжай бойынша қолжетімді: 
https://www.legislation.gov.uk/asp/2020/7/contents/enacted.
39   Коронавирус туралы заң (Шотландия) (№ 2), 2020 ж. 20 мамыр. 6 қосымша. Заң жобасының қабылданған күйіндегі нұсқасы. Қараң.: https://
beta.parliament.scot/-/media/files/legislation/bills/current-bills/coronavirus-scotland-no2-bill/stage-3/coronavirus-scotland-no2-bill-as-passed.pdf. 
40   Жаңа Зеландия омбудсмені, Жиі қойылатын сұрақтар: COVID-19 кезіндегі ресми ақпаратқа сұраным, 2020 ж. мамыр айы, 11 бет. Мына мекенжай бойынша 
қолжетімді: https://www.ombudsman.parliament.nz/sites/default/files/2020-05/OMB_FAQs_Official_information_requests_during_COVID-19_May_2020.pdf. 41  2020 
ж. 491 жарлық, 40 ескерту. 
42   Коронавирус туралы заң (Шотландия) 2020, 6 қосымша, 43 ескертпе. 

Көптеген мемлекеттік органдар өздерінің әдістері мен тәртіптерін әлеуметтік жұмыстан 
алшақтату немесе үйде жұмыс істеуді ұйымдастыру сияқты жаңа жұмыс жағдайларына 
бейімдеді. Кейбір жағдайларда бұл заңнамадағы ресми өзгерістерге байланысты. 
Колумбия41 да, Біріккен Корольдіктегі42 Шотландия да барлық әкімшілік рәсімдер үшін, 
атап айтқанда, ақпаратқа деген сұрау үшін тиісті электронды хабарламалар беруге 
мүмкіндік берді.

Шотландия Біріккен Корольдікте мерзімді ұзартуға деген ерекше тәсілдің үлгісін 
көрсетті. 2020 жылдың 1 сәуірінде қабылданған Коронавирус туралы алғашқы 
заң (Шотландия) барлық жерде сұрауларға жауап беру мерзімін әдеттегі 20 
күндік мерзіммен салыстырғанда 60 күнге дейін ұзартты38. Сонымен бірге 20 
мамырда бекітілген түзетулер ұзартулардың күшін жойды, оның орнына 
Ақпарат комиссарына мерзімдердің сақталмауының заңдылығын бағалау 
кезінде биліктің белгіленген мерзімдерді сақтауы және олардан «қоғамдық 
мүдделерді» есепке алу талаптары туралы шешім қабылдау кезінде пандемия 
факторын ескеруге мүмкіндік берді39.

Жаңа Зеландияда әдеттегі мерзімдер өзгертілмеді, бірақ бас омбудсмен оның 
кеңсесі кідірістер туралы өтініштерді қарау кезінде «жеңілдететін жағдайларды» 
ескеретінін айтты. Алайда егжей-тегжейлі нұсқаулық құжатта кідірістер бұл үшін 
әлі де заңды негізге алынуы керек және төтенше жағдайға жай ғана сілтеме 
жасау жеткіліксіз деп айтылды. Қалай болғанда да, келіп түскен мәліметтерді 
зерделеу қажеттілігі негізінде және сарапшыларды тарту қажеттілігі негізінде 
кез келген жағдайда бастапқы мерзімдер сақталмайтыны анық. COVID-19 осы 
негіздердің кез келгенін іске қоса алады40.

 Әдеттегі мерзімді ұзартуды немен салыстыруға болады 

Ақпарат алу құқығы ережелеріне енгізілген ресми түзетулердің көпшілігі ақпарат беру 
туралы сұрауларға жауап беру мерзімін ұзартады. Келесі елдер белгіленген 
мерзімдерді ұзартты: Колумбия (әдеттегі он күннің орнына 35 күнге дейін, тіпті ерекше 
жағдайларда 70 күнге дейін)35, Венгрия (әдеттегі 15 күннің орнына 45 күн, тағы 45 күнге 
ұзарту мүмкіндігі бар)36 және Молдова Республикасы (әдеттегі 15 күнмен 
салыстырғанда 45 күн, бірақ бұл конституциялық емес деп танылғандықтан 
орындалмады)37. Бірқатар басқа елдер өтініштерге жауап беру мерзімдерін мүлдем 
алып тастап, кейбір жағдайларда көрсетілген жақын арада қайта қалпына келетінін, ал 
басқа жағдайларда – қалпына келмейтінін немесе төтенше жағдай аяқталғаннан кейін 
бірнеше күн өткен соң қайта басталады деп мәлімдеді. Осы екі тәсіл де ақпарат 
сұрауларына қатысты анағұрлым типтік ұзартулар болып табылады.

Дағдарыс кезіндегі ақпарат алу құқығы

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30039011.
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e8a01f55-caf3-43c5-b07e- c73fb41eb675.
https://balkaninsight. com/2020/04/06/central-and-eastern-europe-freedom-of-information-rights-postponed/
https://www.legislation.gov.uk/asp/2020/7/contents/enacted.
https://
beta.parliament.scot/-/media/files/legislation/bills/current-bills/coronavirus-scotland-no2-bill/stage-3/coronavirus-scotland-no2-bill-as-passed.pdf
https://
beta.parliament.scot/-/media/files/legislation/bills/current-bills/coronavirus-scotland-no2-bill/stage-3/coronavirus-scotland-no2-bill-as-passed.pdf
https://www.ombudsman.parliament.nz/sites/default/files/2020-05/OMB_FAQs_Official_information_requests_during_COVID-19_May_2020.pdf
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43   № 179/2020 қаулы, 41 ескертпе.
44   Гондурас, Қоғамдық ақпаратқа қол жеткізу институты (IAIP), Коммуникация, 2020 ж. 29 наурыз. Мына мекенжай бойынша испан тілінде қолжетімді: https://
pbs.twimg.com/media/ EUVCoAjWsAAv4gX? Format = jpg & name = medium.
45   Гондурас, IAIP, Коммуникация, 2020 ж. 13 сәуір. Мына мекенжай бойынша испан тілінде қолжетімді: https://web.iaip.gob.hn/wp-content/uploads/2013/03/
Comunicado-IAIP-13-04-2.pdf.
46   Италия, 2020 жылғы 17 наурыздағы заң, n. 18, 67 (3) бап, мына мекенжай бойынша испан тілінде қолжетімді: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/
id/2020/03/17/20G00034/sg; және Мемлекеттік басқару министрлігі, Мемлекеттік басқару департаментінің баспасөз релизі, 2020 ж. 9 сәуір, мына мекенжай 
бойынша испан тілінде қолжетімді: http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/27-03-2020/comunicato. мына мекенжай бойынша ағылшын тілінде 
сипатталған: https://www.rti-rating.org/covid-19-tracker/.
47  INAI карантин кезінде белсенді қызмет атқаратын мекемелерді белгіледі, заңгерлер үшін қызмет көрсетудің соңғы мерзімдері, 2020 ж. 1 мамыр. Мына 
мекенжай бойынша испан тілінде қолжетімді: http://inicio.inai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20INAI-137-20.pdf .
48   CLD хабарламасына сәйкес RTI рейтингінде құжатталған, COVID-19 мониторингі. Мына мекенжай бойынша қолжетімді: https://www.rti-rating.org/covid-19-
tracker.
49   Гоче Трпковски, Солтүстік Македониядағы төтенше жағдай институттардың ашықтығын төмендетеді, BIRN, 2020 ж. 24 сәуір. Мына мекенжай бойынша 
қолжетімді: https://balkaninsight. com/2020/04/24/north-macedonias-state-of-emergency-weakens-institutions-transparency/.  
50   Молдова халық адвокаты, Еркін пікір білдіру, оның ішінде ақпараттың еркін және уақытылы ағымы – БАҚ-тың пандемия мәселелері туралы хабарлау 
қабілеті үшін маңызды фактор болып табылады, 2020 ж. 16 сәуір. Мына мекенжай бойынша қолжетімді: http://ombudsman.md/en/news/avocatul-poporului-
libertatea-de-exprimare-inclusiv-fluxul-liber-si-la-timp-de- informatii-este-un-factor-esential-pentru-capacitatea-mass-mediei-de-a-raporta-problemele-legate-de-
pandemie/ 

Венгрия сұрауларды жеке немесе ауызша беруге болмайды деп белгілеген бұйрық 
шығарды43. Кейде негізсіз шешімдер қабылданды, мысалы, Гондурастың қадағалаушы 
органы сұраулар мен апелляциялар бұрынғыдан қабылданады, бірақ жеке емес, 
электронды портал арқылы деп жариялаған44. Қолданыстағы құқықтық база әрдайым 
осындай бейресми өзгерістерге жол беріп келе ме, ол жағы белгісіз.

Жеке мемлекеттер пандемияға байланысты ақпаратты сұраудың басымдылығын ресми 
түрде бекітті. Жоғарыда айтылғандай, Гондурастың қадағалаушы органы ұлттық 
тәуекелдерді басқару жүйесіне кіретін немесе муниципалитетте жұмыс істейтін және 
төтенше жағдай кезінде қаражатты басқаратын мемлекеттік органдар төтенше 
жағдайға қатысты ақпарат сұраныстарын өңдеуді жалғастыратынын мәлімдеді45. 
Италияда сұраныстарды өңдеуді тоқтата тұратын алғашқы нормативтік-құқықтық акт 
шұғыл өтінімдерді алып тастауды қамтыды. Үкіметтің келесі мәлімдемесінде 
пандемияға қатысты ақпарат беру туралы сұрау салулар шұғыл сұрау ретінде 
қаралатыны түсіндірілді46. Мексиканың қадағалаушы органдары бастапқыда 
сұрауларды қарау мерзімдерін тоқтатты, бірақ содан кейін денсаулық сақтау 
органдарының нұсқауына сәйкес негізгі мемлекеттік мекемелер үшін бұл күшін 
жойды47. Осылайша, жалпы алғанда, аз ғана елдер пандемияға байланысты ақпаратты 
ашуға басымдық береді.

Көріп отырғанымыздай, ақпарат алу құқығындағы осындай өзгерістер туралы шешім 
қабылдау әртүрлі деңгейлерде жүзеге асырылды. Кейбір жағдайларда төтенше жағдай 
туралы заң немесе заңнан туындаған акт әдетте, әкімшілік мерзімдерді тоқтатады, 
мемлекеттік шенеуніктердің жұмысын тоқтатады немесе үкіметтік органдарды 
жабады. Осы жалпы ережелердің кейбіреулері тиісті сектордың реттеуші органдарына 
белгілі бір салалардағы жұмысты тоқтата тұруды түзетуге немесе толығымен күшін 
жоюға уәкілеттік береді (жоғарыда айтылғандай, Аргентинада жасалды). Басқа 
жағдайларда, ережелер ақпарат алу құқығын нақты көрсетті. Кейде құқықтық жағдай 
түсініксіз немесе даулы болды. Мәселен, Болгарияда халықтың негізді наразылығына 
байланысты Ұлттық медициналық сақтандыру қоры ақпарат беру туралы сұрауларға 
жауап беру мерзімін ұзарту туралы бұйрығын жоюға мәжбүр болды48. Солтүстік 
Македонияда ақпарат алу туралы сұрауларға қатысты әкімшілік мерзімдерді жалпы 
тоқтата тұру жағдайы ауа райына байланысты болды49. Кейбір жағдайларда ақпарат 
алу құқығын тоқтата тұрудың заңдылығы туралы сұрақтар туындады. Мысалы, 
Молдова Республикасында омбудсмен сұрау салуларды берудің әдеттегі мерзімін үш 
есе ұзартуға наразылық білдіріп, оның конституциялық емес екенін негіздеді.50

Дағдарыс кезіндегі ақпарат алу құқығы

https://pbs.twimg.com/media/ EUVCoAjWsAAv4gX? Format = jpg & name = medium
https://pbs.twimg.com/media/ EUVCoAjWsAAv4gX? Format = jpg & name = medium
https://web.iaip.gob.hn/wp-content/uploads/2013/03/Comunicado-IAIP-13-04-2.pdf
https://web.iaip.gob.hn/wp-content/uploads/2013/03/Comunicado-IAIP-13-04-2.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/
id/2020/03/17/20G00034/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/
id/2020/03/17/20G00034/sg
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/27-03-2020/comunicato
https://www.rti-rating.org/covid-19-tracker/
http://inicio.inai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20INAI-137-20.pdf
https://www.rti-rating.org/covid-19-tracker
https://www.rti-rating.org/covid-19-tracker
https://balkaninsight. com/2020/04/24/north-macedonias-state-of-emergency-weakens-institutions-transparency/
http://ombudsman.md/en/news/avocatul-poporului-libertatea-de-exprimare-inclusiv-fluxul-liber-si-la-timp-de- informatii-este-un-factor-esential-pentru-capacitatea-mass-mediei-de-a-raporta-problemele-legate-de-pandemie/
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Қоғамдық денсаулық сақтау проблемалары әлсіреп, мемлекеттік органдар жаңа 
жұмыс жағдайларына бейімделіп жатқанда ақпарат алу құқығын қамтамасыз етудің 
қалыпты ережелерін қалпына келтіру керек. Ақпаратқа қол жеткізу ережелеріне 
қандай да бір өзгерістер төтенше жағдай туралы жалпы заңға сәйкес енгізілген 
жағдайларда олар әдетте, осы Заңның қолданылу мерзімі өткеннен кейін тоқтатылады. 
Мұнда тәжірибе әртүрлі. Көптеген мемлекеттер ТЖ ережелерін бірнеше апта сайын 
жаңартып отырады, ал басқалары неғұрлым ұзақ мерзімді белгілейді53. Кейбір 
жағдайларда ақпараттық өзгерістерге деген құқық төтенше жағдай аяқталғаннан кейін 
белгілі бір кезең ішінде сақталады. Мысалы, Сербияда сұраныстарды өңдеудің 
ұзартылған мерзімі төтенше жағдай аяқталғаннан кейін 30 күн өткен соң ғана 
аяқталады.54 

3.2 Қадағалаушы органдардың рөлі

Ақпаратқа қол жеткізуді жүзеге асыруды қадағалаушы органдар ақпарат алу құқығын 
қорғауда маңызды рөл атқарады. Кейбір жағдайларда COVID-19 пандемиясы кезінде 
бұл органдар құнды ақпарат беріп, басшылық пен бақылауды жүзеге асырды. Олардың 
пандемияға қарсы жауап беру шаралары екі негізгі санатқа бөлінеді: 1) өз мақсатын 
орындау және 2) мемлекеттік органдарға барынша тиімділікке қол жеткізу жөніндегі 
директивалар немесе нұсқаулықтар.

Көп жағдайда қадағалаушы органдардың өздері жеке өндірістік рәсімдерді жалпы 
қабылданған әлеуметтік қашықтықты, үйде жұмыс істеу талаптарын сақтау үшін 
бейімдеуі, сонымен бірге апелляция бойынша шешімдер алу және қабылдау 
мүмкіндігін сақтауы керек. Көбінесе олар материалдық-техникалық мәселелермен 
айналысады, дегенмен кейбір жағдайларда өзгерістер туралы ресми хабарламалар 
немесе заңды хабарламалар шығарылды. Мысалы, Бангладештің ақпараттық 
комиссиясы бөлімшелері жабылған кезде шағымдарды тыңдауды мүлдем тоқтатты55. 
Панаманың қадағалаушы органдары шағымдар мен петицияларды электронды 
форматта қабылдауға кірісетіндерін айтып, бұрынғы тәртіпті жойды.56 

51   Бразилия, 2020 жылғы 23 наурыздағы 928 Уақытша шара. Мына мекенжай бойынша португал тілінде қолжетімді: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv928.htm.
52   Конституциялық еместік туралы тікелей талап арызға берілген сот тыйымының заңдылығы, 6.351 Федералды округ (Конституциялық еместік туралы тікелей 
талап арыз кезіндегі сақтық шаралары), 2020 ж. 26 наурыздағы шешім. Португал тілінде қолжетімді: https://www.conjur.com.br/dl/moraes-concede-liminar-
suspende.pdf. Бұл алдын ала шешім расталды. Қараң. See Consultor Juridico, Restrição à Lei de Acesso é solução para problema que não existe, diz STF, 30 April 2020. 
Доступно: https://www.conjur. com.br/2020-abr-30/stf-referenda-liminar-mantem-suspensao-restricoes-lai.
53   Мысалы, Колумбияда сұрау салуларды беру мерзімдерін тоқтата тұру денсаулық сақтау саласындағы жалпы төтенше жағдайға байланысты болды, төтенше 
жағдай 20 мамырда тамыздың соңына дейін ұзартылды.  
54   Ivana Nikolic, және т.б., 42 ескертпе.
55   Shamsul Bari және Ruhi Naz, RTI/FOI заңдары: Covid-19 пандемиясының тағы бір құрбаны, The Daily Star, 15 May 2020. Available at: https://www.thedailystar. 
net/opinion/news/rtifoi-acts-another-victim-the-covid-19-pandemic-1902607.
56   Ақпаратқа қол жеткізу транспаренттілігі жөніндегі ұлттық орган, Communication, 27 March 2020. Сілтемесі: https://www.antai.gob.pa/comunicado- decreto-
ejecutivo-no-507-de-2020/. 

Бразилия төтенше жағдайға байланысты ақпараттық сұрауларға басымдық 
беретін уақытша шара енгізді, сонымен бірге егер сұрауға жауап жеке өңдеуді 
қажет етсе немесе билік пандемияға қарсы әрекет етумен айналысса, қашықтан 
жұмыс істейтін мемлекеттік органдарға сұрау салу құқығын тоқтатты. Сондай-ақ 
бұл шара өтініштерді қанағаттандырудан бас тартуға апелляция беруді 
тоқтатты51.

Кейбіреулердің пікірінше, бұл тәсіл пандемия кезінде ашықтық ерекше 
басымдыққа ие болған органдардың құқықтарын шектеуге әкелуі мүмкін. Қалай 
болғанда да, Жоғарғы федералды сот бұл шара конституциялық емес деп 
анықтады, өйткені ол мемлекеттік басқарудың ашықтығын Конституцияда 
көзделген тәсілге қайшы келетін ережеден де  ерекше болып табылады деп 
негіздеді.52 

Бразилия

Дағдарыс кезіндегі ақпарат алу құқығы

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv928.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv928.htm
https://www.conjur.com.br/dl/moraes-concede-liminar-suspende.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/moraes-concede-liminar-suspende.pdf
https://www.conjur. com.br/2020-abr-30/stf-referenda-liminar-mantem-suspensao-restricoes-lai
https://www.thedailystar. net/opinion/news/rtifoi-acts-another-victim-the-covid-19-pandemic-1902607
https://www.thedailystar. net/opinion/news/rtifoi-acts-another-victim-the-covid-19-pandemic-1902607
https://www.antai.gob.pa/comunicado- decreto-ejecutivo-no-507-de-2020/
https://www.antai.gob.pa/comunicado- decreto-ejecutivo-no-507-de-2020/
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Кейбір қадағалаушы органдар қызмет көрсетуді жалғастыруға мүмкіндік беретін 
балама тетіктерді әзірледі. Мысалы, Үндістанның орталық ақпараттық комиссиясы 
кеңселері жабылған кезде кеңесу бөлмелері арқылы онлайн аудио байланыс желісі 
бойынша шұғыл мәселелерді қарастыратынын мәлімдеді57.   Молдованың 
қадағалаушы органдары өтініш берушілер мен басқа адамдардан телефон, 
электрондық пошта немесе сайт арқылы хабарласуды сұрай отырып, икемді түрде 
әрекет ететіндерін мәлімдеді58. Заңдылықты қамтамасыз ету үшін кейбір жағдайларда 
бұл өзгерістер заңнамалық актілерге түзетулер енгізуді талап етуі мүмкін.

Басқа жағдайларда қадағалаушы органдардың жекелеген мемлекеттік органдар үшін 
рәсімдерді бейімдейтін ресми түсіндірулер немесе ережелер қабылдауға құқы бар. 
Мексикада мемлекеттік орган өз бастамасымен сұраныстарды өңдеу мерзімін тоқтата 
тұратын қарар шығарды59. Және керісінше, Аргентинада жоғарыда айтылғандай, 
қадағалаушы орган әкімшілік мерзімдердің жалпы ұзартылуына қарамастан, ақпарат 
алу құқығын беру мерзімі жойылмайды деген қарар шығарды60. Тіпті, ресми заңды 
өкілеттіктері болмаса да, қадағалаушы органдардың көпшілігі мемлекеттік органдарға 
дағдарысқа қалай жауап беру керектігі туралы нұсқаулар бере алады. Жаңа 
Зеландияның бас омбудсмені жиі қойылатын сұрақтарға жауаптар тізімін дайындады, 
мысалы, уақыт бойынша шектеулер кезінде не істеуге болады және сұралған ақпаратты 
қашықтан алу мүмкін болмаса не істеу керек61.

3.3 Алдын алу ақпараты

Мемлекеттер COVID-19 пандемиясы туралы ақпарат беру үшін көптеген 
стратегияларды қолданады. Көптеген елдер пандемия туралы маңызды ақпаратпен, 
соның ішінде ауру, өлім, тестілеу және сауықтыру статистикасымен алмасуға 
қолжетімді негізгі веб-сайттар құрды. Бұл қоғамның ақпаратқа қол жеткізу форматында 
бір жерден хабарламалармен үйлесімді түрде алмасуға мүмкіндік береді. Бұл 
деректерді жынысы мен жасына қарай бөлу маңызды.

57   Үндістан, Орталық ақпараттық комиссия, Бұйрық, 2020 жыл 25 наурыз. Мына мекенжай бойынша қолжетімді: https://cic.gov.in/sites/default/files/
CICorder.pdf. 
58   Молдова Халық адвокаты, Халық адвокаты кеңсесіне хабарлау тәсілі туралы хабарландыру. Мына мекенжай бойынша қолжетімді: http://ombudsman.md/
en/news/anunt-cu-privire-la-modalitatea-de-sesizare-a-oficiului-avocatului-poporului/.
59   Мексика,  INAI, ACT -EXT-PUB/20/03/2020.02 келісімі, 2020 ж. 20 наурыз. Сілтеме:  https://www.rti-rating.org/wp-content/uploads/2020/04/ACT-EXT- 
PUB-20-03-2020.02.pdf.
60   Аргентина, Қоғамдық ақпарат алу агенттігіне қол жеткізу, 70/2020 қарар, 38 ескертпе.
61   Жаңа Зеландия омбудсмені, Жиі қойылатын сұрақтар: COVID-19 кезіндегі ресми ақпараттық сұраулар, 2020 ж. мамыр айы. Сілтеме: https://
www.ombudsman.parliament.nz/sites/default/files/2020-05/OMB_FAQs_Official_information_requests_during_COVID-19_May_2020.pdf 

Дағдарыс кезіндегі ақпарат алу құқығы

https://cic.gov.in/sites/default/files/
CICorder.pdf.
https://cic.gov.in/sites/default/files/
CICorder.pdf.
http://ombudsman.md/en/news/
http://ombudsman.md/en/news/
https://www.rti-rating.org/wp-content/uploads/2020/04/ACT-EXT- 
PUB-20-03-2020.02.pdf.
https://www.rti-rating.org/wp-content/uploads/2020/04/ACT-EXT- 
PUB-20-03-2020.02.pdf.
https://
www.ombudsman.parliament.nz/sites/default/files/2020-05/OMB_FAQs_Official_information_requests_during_COVID-19_May_2020.pdf
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Екінші жағынан, бірқатар елдерде пандемия туралы ақпараттың сенімділігі, дәлдігі 
және толықтығына қатысты қиындықтар бар. Мысалы, Никарагуаға арналған 
Америкааралық адам құқықтары жөніндегі комиссияның Арнайы мониторингі 
ұсынылған аурулар, өлім және сауықтыру туралы мәліметтер сенімді емес екенін және 
тестілеу, аурудың таралуы және жағдайларды бақылау хаттамалары туралы 
ақпараттың жоқ екенін анықтады67. Ерте кезеңде Венгрия билігі жеткілікті егжей-
тегжейлі ақпаратты, мысалы, COVID-19 оқиғалары тіркелген елдің аймақтары туралы 
ақпаратты жарияламағаны айтылды68. 

Кейбір елдер пандемия туралы ресми хабарламаларды кез келген басқа лауазымды 
тұлғаларға тыйым салу арқылы орталықтандыруға тырысады. Ресми ақпараттың 
мүмкіндігінше дәл және өзекті болуын қамтамасыз ету маңызды, сонымен бірге 
шамадан тыс орталықтандыру ақпараттың алға жылжуына кедергі келтіреді және саяси 
бақылауға мүмкіндік береді. Сербия COVID-19 қатысты барлық ақпаратты орталықтан 
хабарлауды талап ететін жарлық шығарды, бұл жергілікті дағдарыс штабтарының 
өздері жұмыс істеген жергілікті қауымдастықтармен тікелей байланысуына кедергі 
келтірді. Жарлық қоғамдық резонанс тудырғаннан кейін бірнеше күн өткен соң 
жойылды.69  

62   INAI, COVID-19: Transparencia Proactiva, https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=6810.
63   INAI, COVID-19: Transparencia Proactiva, https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=6791
64   COVID-19 қарсы біріккен Жаңа Зеландия үкіметі, соңғы өзгеріс 2020 жылдың 26 маусымы. Мына мекенжай бойынша қолжетімді: https://covid19.govt.nz/
updates-and-resources/legislation-and-key-documents/proactive-release/#released-documents-by-category.
65   Канада үкіметі, Ашық үкімет және COVID-19. Мына мекенжай бойынша қолжетімді: https://open.canada.ca/en/coronavirus. 
66   Үндістанның ұлттық порталы, COVID-19 туралы ведомствоаралық хабарламалар. Мына мекенжай бойынша қолжетімді:  https://covid19.india.gov.in/
documents/.
67  COVID-19 пандемиясы кезінде денсаулық сақтау саласына қол жеткізу бойынша  Никарагуадағы ақпаратқа қол жеткізу құқығының бұзылуына және оның 
салдарына байланысты IACHR, IACHR, OSFRE және OSRESCER қатты алаңдаулы, 2020 жыл 29 мамыр. Мына мекенжай бойынша қолжетімді: http://www.oas.org/
en/iachr/media_center/PReleases/2020/119.asp 
68  Влагислав Максимов., Венгрия билігі COVID-19 жаңа жағдайларының орналасқан жері туралы ақпаратты ашудан бас тартуда, 2020 жыл 17 наурыз, Euractiv. 
Мына мекенжай бойынша қолжетімді: https://www. euractiv.com/section/coronavirus/news/hungarian-authorities-decline-to-disclose-location-of-new-covid-19-cases/ 
69   Сербия сыннан кейін коронавирус туралы ақпаратты бақылау туралы жарлықтан бас тартады, 2020 жыл 2 сәуір, Reuters, мына мекенжай бойынша 
қолжетімді: https://www.reuters.com/article/us-health- coronavirus-serbia-media/serbia-to-revoke-coronavirus-information-control-decree-after-criticism-
idUSKBN21K18I; және Милица Стоянович, Сербия үкіметі пандемия туралы ақпаратты ілгерілетуді бақылауға алады, 2020 жыл 1 сәуір, мына мекенжай бойынша 
қолжетімді:  https://balkaninsight.com/2020/04/01/serbian-govt-takes-control-of-information-flow- about-pandemic/. 

Mексика Жаңа Зеландия            Канада Үндістан 

Келесілер туралы тұрақты 
түрде жарияланатын 
сұралатын деректер:
• пандемияға байланысты 

сұрау саны   
• ақпараттық сұрау түрлері 

және жауаптар деңгейі  
• жауап түрлері.62

Ұлттық транспаренттілік 
институты да едәуір жиі 
қойылатын сұрақтарды 
жариялайды.63  

Келесілер туралы 
жарияланған 
ақпараттың көп түрі:  

• Үкіметтік 
шешімдер 

• Қоғамдық 
денсаулық сақтау, 
экономикалық 
сценарийлер 
және локдаун 
кезінде үкіметті 
ақпараттандыраты
н басқа да 
сөйленген 
сөздер.64

Канаданың  пандемия 
бойынша ашық 
үкіметінің веб-сайты 
мыналарды 
қамтамасыз етеді:

• COVID-19 
бойынша 
мемлекеттік 
шығыстар, 
келісімшарттар, 
гранттар және 
қаржылай 
жеңілдіктер 
сызбасы туралы 
деректерге қол 
жеткізу.65

Әртүрлі 
министрліктердегі 
құжаттарды 
бақылауға мүмкіндік 
беретін 
ведомствоаралық 
хабарламаларға 
арналған арнайы 
парақша66 

Денсаулыққа байланысты негізгі ақпаратты ашумен қатар кейбір елдер әрі қарай да ілгеріледі:  

Дағдарыс кезіндегі ақпарат алу құқығы

https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=6810.
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=6791
https://covid19.govt.nz/updates-and-resources/legislation-and-key-documents/proactive-release/#released-documents-by-category.
https://covid19.govt.nz/updates-and-resources/legislation-and-key-documents/proactive-release/#released-documents-by-category.
https://open.canada.ca/en/coronavirus
https://covid19.india.gov.in/documents/
https://covid19.india.gov.in/documents/
http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2020/119.asp
http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2020/119.asp
https://www. euractiv.com/section/coronavirus/news/hungarian-authorities-decline-to-disclose-location-of-new-covid-19-cases/
https://www.reuters.com/article/us-health- coronavirus-serbia-media/serbia-to-revoke-coronavirus-information-control-decree-after-criticism-idUSKBN21K18I
https://balkaninsight.com/2020/04/01/serbian-govt-takes-control-of-information-flow- about-pandemic/
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70  MISA Зимбабве, Covid-19 туралы ақпаратқа қол жеткізу туралы жоғары сот, 2020 жыл 24 сәуір, мына мекенжай бойынша қолжетімді: https://
zimbabwe.misa.org/2020/04/24/high-court-orders- information-access-on-covid-19/; және Фадзай Ндангана, Жоғары сот COVID туралы жаңартуларды барлық 16 
тілге аудару туралы өкім етті, 2020 жыл 27 сәуір, 263 Чат, мына мекенжай бойынша қолжетімді: https://263chat.com/high-court-orders-covid-updates-to-be-
translated-in-all-16-languages/.
71   Коронавирус: Бразилия сот шешімінен кейін Covid-19 туралы деректер жарияланымын қалпына келтірді, 2020 жыл 9 маусым, BBC. Мына мекенжай бойынша 
қолжетімді:  https://www.bbc.com/news/world-latin- america-52980642. Сақтық шаралары туралы мәтінмен мына мекенжай бойынша потугал тілінде танысуға 
болады: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ ADPF690cautelar.pdf.
72  Самир Кайшевич, Оқшауланған азаматтардың есімдерін жариялауды қарастыру бойынша Черногория соты, Balkan Insight, 2020 жыл 29 мамыр. Мына 
мекенжай бойынша қолжетімді: https://balkaninsight. com/2020/05/29/montenegro-court-to-examine-publication-of-self-isolating-citizens-names/.
73  Ардилла Сякрия, Ризки Фахриансия және Мух. Ибну Аквил, COVID-10 шалдыққан пациенттер Индонезияның құпиялылығын сақтау құрбандарына айналды, 
2020 жыл 5 наурыз, Джакарта Пост. Мына мекенжай бойынша қолжетімді: https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/04/covid-19-patients-become-victims-of-
indonesias-lack-of-privacy-protection.html. 
74  Қазіргі кездегі қол жеткізу, Covid-19-бен күрестегі құпиялылық және деректерді қорғау бойынша ұсыныстар, 2020 жылдың наурызы. мына мекенжай 
бойынша қолжетімді: https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2020/03/Access-Now-recommendations-on-Covid-and-data-protection-and-pri 

Зимбабведе де, Бразилияда да азаматтық қоғам көтерген заң мәселелері үкіметтерді 
өз жұмысын жақсартуға мәжбүр етті. Зимбабведе сот талқылауынан кейін Жоғарғы сот 
денсаулық сақтау және ақпарат министрліктеріне COVID-19 туралы ақпараттың күн 
сайынғы жаңартуларын барлық 16 ресми тілде ұсынуды міндеттеді, оның ішінде 
барлық тестілеу және емдеу орталықтарының тізімі, медициналық жабдықтардың 
түрлері және елге қажет басқа ресурстар туралы ақпарат, мемлекеттік немесе жеке 
субъектілердің қалай көмектесе алатындығы және осы ауруға қарсы күрес жоспарлар 
туралы жаңартылған ақпарат болуы керек екен70. Бразилияда денсаулық сақтау 
министрі маусым айында өлім мен қанша адамның ауырған жағдайларының жалпы 
саны туралы мәліметтерді жариялауды тоқтатты, содан кейін сот үкіметті бұл ақпаратты 
қайта жариялауға міндеттеді71.

Кейде алдын алу ақпараты мен құпиялылықты қорғау арасындағы тепе-теңдікті сақтау 
қиынға соғады. Мысалы, Черногорияда оқшауланған адамдардың есімдері 
жарияланды72. Индонезияда Covid-19 шалдыққан алғашқы расталған пациенттерінің 
аты-жөні, жасы және үй мекенжайлары белгілі болып қалды, бұл оларды әлеуметтік 
желілерде қаралауға әкеп соқты73. Науқастар туралы мәліметтер Перу үкіметінің 
платформасында байқаусызда жарияланды, ал кейбір Үнді штаттарының үкіметтері 
карантиндегі тұлғаларды анықтайтын файлдарды жүктеді деп хабарланды74. Көп 
жағдайда тиісті тепе-теңдікке нақты адамдарды анықтау мүмкін болмас үшін 
ақпаратты нақты бөлінген нысандарда шығару арқылы қол жеткізуге болады.

IV.  Адам құқықтары тұрғысынан 
бағалау
Көптеген мемлекеттер денсаулыққа қатысты ақпаратты белсенді түрде ашады, бірақ 
бұл үкіметтің бюджеттерге, сатып алуға және арнайы бағдарламалар мен 
жеңілдіктерге қатысты шешімдері сияқты ақпараттың басқа түрлеріне қатысты емес. 
Мемлекеттер кем дегенде, тексерілген деректер мен объективті іріктеу негізінде 
қоғамға оңтайлы ақпарат беру үшін келісілген күш-жігер жұмсау керек. Бұл тұрғыда 
саяси айла-шарғы болмауы керек. Барлық адамдардың, соның ішінде шалғай 
аудандарда тұратындардың, осал топтардың, тілдік және басқа да азшылықтардың, 
сондай-ақ әйелдердің де, ерлердің де маңызды ақпаратқа ие болуын қамтамасыз 
етудің басты қажеттілігі ресурстар мен энергияны бірнеше байланыс тәсілдеріне салу 
керек дегенді білдіреді. Осы мақсатқа қол жеткізу үшін үкіметтер нақты төтенше 
жағдайлар үшін алдын алу ақпаратының арнайы стратегиялары мен саясатын әзірлеуі, 
жоғары және дәйекті жұмысты қамтамасыз ету үшін мемлекеттік органдарға пандемия 
кезінде ақпаратты белсенді түрде ашу жөнінде нұсқаулар беруі керек. Сондай-ақ 
мемлекеттік органдардың ақпарат беру туралы сұраныстарды өңдеуді мүмкіндігінше 
жалғастырғаны маңызды. Төмендегі кестеде осыған байланысты анағұрлым тиімді 
тәжірибенің кейбір түрлері келтірілген.

Дағдарыс кезіндегі ақпарат алу құқығы

https://
zimbabwe.misa.org/2020/04/24/high-court-orders- information-access-on-covid-19/
https://263chat.com/high-court-orders-covid-updates-to-be-translated-in-all-16-languages/
https://263chat.com/high-court-orders-covid-updates-to-be-translated-in-all-16-languages/
https://www.bbc.com/news/world-latin- america-52980642.
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ ADPF690cautelar.pdf
https://balkaninsight. com/2020/05/29/montenegro-court-to-examine-publication-of-self-isolating-citizens-names/
https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/04/covid-19-patients-become-victims-of-indonesias-lack-of-privacy-protection.html
https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2020/03/Access-Now-recommendations-on-Covid-and-data-protection-and-pri
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RTI (The Right to Information Rating) жауаптарын бағалау өлшемдері75 :

75 Сондай-ақ қараң.: Құқық және демократия орталығы, Төтенше жағдай кезінде денсаулық сақтау саласындағы адам құқықтарын 
сақтау: ақпарат алу құқығына қатысты стандарттар туралы қысқаша ақпарат, 2020 жылдың мамыр айы. Мына мекенжай бойынша 
қолжетімді: https://www.law-democracy.org/live/maintaining-the-right-to-information-during-health-emergencies/. 

АҚ қамтамасыз 
ету адам 
құқығы ретінде  

Институционалды 
көшбасшылықты 
қалыптастыру

Дағдарыс 
кезіндегі 
төтенше 
шаралар  

• Мемлекеттер төтенше жағдайлар кезінде денсаулық сақтау саласындағы 
адам құқықтары саласындағы халықаралық стандарттарды сақтауға күш 
салуы керек.  
• Көптеген мемлекеттер RTI-ге қалай әсер етуі мүмкін екеніне көп мән 
бермей, шаралар қабылдауға асықты. 
• Адам құқықтарынан ауытқуларды БҰҰ Бас хатшысы жан-жақты зерделеуі, 
заң жүзінде негіздеуі және жария етуі тиіс. 
• Жағдайды қалпына келтіру және мемлекеттік органдардың жаңа 
жағдайдағы жұмысқа бейімделуіне қарай кез келген шектеулерді 
жеңілдетуге немесе толығымен жоюға баса назар аудару керек.

• Төтенше жағдайлар туралы ережелерде заң үстемдігінен ауытқу мүлдем 
жоқ. 
• Адам құқықтары бұзылған жағдайда, тіпті, төтенше жағдайлар кезінде де 
жеке адамдар тәуелсіз құқықтық қорғау жүйесіне қол жеткізе алуы керек. 
• Құқықтардың кез келген шектеулері, соның ішінде төтенше ауытқулар 
заңды, міндетті заңды күші бар құжатта көрсетілуі керек. 
• Кез келген RTI шектеуі төтенше жағдай кезінде денсаулық сақтау 
саласындағы осы құқықтың аса маңыздылығын ескеруі керек. 
• Төтенше жағдайлар туралы заңнамада ол қандай жағдайларда RTI 
шектеулеріне рұқсат беретіні нақты көрсетілуі керек. Ол кез келген шаралар 
"қажет" немесе "жағдайдың ауырлығына қарай талап етілетін" болуы үшін 
шамадан тыс алдын алуға бағытталуы керек. 
• Шектеу шаралары заңда қарастырылуы керек. Кез келген RTI шектеулері 
нақты және дәл болуы керек. Осы құқықты шектейтін өкілеттіктерді жүзеге 
асыру сотта даулануы тиіс.
• RTI-ді шектеуге бағытталған төтенше шараларды қабылдау заңды болуы 
мүмкін; бірақ дағдарысты басқа мүдделерге негізделген шектеулер үшін 
пайдалану үшін емес қажет болған жағдайда денсаулық сақтау саласындағы 
дағдарысқа жауап беру үшін. 

RTI ауыртпалық ретінде қарастырылмауы керек. Алдын алу ақпараты  
бойынша да осы құқықты сақтау денсаулыққа төнетін қатерлерге жауап 
берудің ажырамас бөлігі болып табылады. 
• RTI рәсімдерін толық тоқтата тұру, оның ішінде сұрауларға жауап беру 
мерзімдерін ұзарту орынсыз, өйткені пандемия әртүрлі билік органдарына 
әртүрлі әсер етеді. 
• Сұрау салуларға жауап беру мерзімдерін кез келген ұзарту негізделуі тиіс. 
• Қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы ТЖ туралы ақпаратқа қол 
жеткізуге баса назар аудару қажет. Мұндай ақпарат жоғары қоғамдық 
құндылыққа ие; оны ашу қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы 
нәтижелерді жақсартуға ықпал етеді. 
• Қадағалау жүйелері тоқтатылмауы керек, дегенмен барлық мемлекеттік 
органдарға сияқты қадағалаушы органдарға денсаулық сақтау саласындағы 
жалпы шараларға бейімделу үшін рәсімдерін өзгерту қажет болуы мүмкін. 
• Іскерлік ахуалдың өзгеруіне қарамастан, әсіресе ТЖ кезінде үкіметті 
шешімдер қабылдауға қатысты тиісті есеп жүргізу өте маңызды.

Дағдарыс кезіндегі ақпарат алу құқығы

https://www.law-democracy.org/live/maintaining-the-right-to-information-during-health-emergencies/
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Еркін пікір білдіру жəне 
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бағдарламасы 
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Осы шолу туралы
Бұл қысқаша шолу ЮНЕСКО-ның «Сөз бостандығы мен бұқаралық ақпарат құралдарын дамытудағы 
әлемдік үдерістер» топтамасының бір бөлігі болып табылады. Ол ЮНЕСКО-ға мүше мемлекеттер, 
бұқаралық ақпарат құралдары, ҮЕҰ, ғылыми орталар және интернет-компаниялар үшін анықтамалық 
құрал ретінде қызмет етуге арналған. Контентті Тоби Мендель мен Лаура Ноттс әзірледі. Сондай-ақ 
ЮНЕСКО қызметкерлеріне алғыс білдіреміз: Ги Бергер, Мариус Лукошюнас, Оскар Кастелланос және 
Жако дю Туа.

Толық танысу үшін қараң: World Trends in Freedom of Expression and Media Development.

Осы жарияланымда пайдаланылатын белгілер мен материалдарды мазмұндау қандай да бір елдің, 
аумақтың, қаланың немесе ауданның немесе олардың билігінің құқықтық мәртебесіне қатысты 
немесе олардың аралықтарын немесе шекараларын межелеуге қатысты ЮНЕСКО тарапынан қандай 
да бір пікір білдіруді білдірмейді. Осы жарияланымда айтылған идеялар мен пікірлер авторлардың 
идеялары мен пікірлері болып табылады; олар міндетті түрде ЮНЕСКО-ның пікірі емес және Ұйымды 
ештеңеге міндеттемейді.

Авторлар туралы
Тоби Мендель Құқық және демократия орталығының негізін 
қалаушы және атқарушы директоры, Канададағы халықаралық 
құқықты қорғайтын ҮЕҰ, ол демократияның негізгі құқықтарына, 
соның ішінде ақпарат алу, сөз бостандығы құқығына, жиналыстар 
мен қауымдастықтарға қатысу құқығына әлеуетті нығайту және 
құқық саласындағы сараптамалық білім береді. Бұған дейін ол 12 
жылдан астам уақыт бойы сөз бостандығына мамандандырылған 
құқықты қорғайтын ҮЕҰ, ARTICLE 19 құқықтық мәселелер жөніндегі 
аға директор болды. Ол осы салалардағы үкіметаралық, үкіметтік 
ұйымдармен және азаматтық қоғам субъектілерімен белсенді 
жұмыс істеді және осы салада көптеген жұмыстар жариялады.

Лаура Нотс – Заң және демократия орталығының заңгері. 
Джорджтаун университетінің Заң орталығын бітіргеннен кейін ол 
Әлемдік ресурстар институтында ауыл қауымдастықтары мен 
байырғы халықтар үшін жер құқығы саласында жұмыс істеді. 
Сонымен қатар ол саяси тұтқындар, босқындар саясаты, 
азаптаудың алдын алу және тыйым салу және құқық 
қорғаушыларды қорғау сияқты мәселелер бойынша құқықтық 
зерттеулермен және саяси жұмыстармен айналысты. Заң 
факультетінде оқып жүрген кезінде ол бірнеше коммерциялық 
емес ұйымдарда және Вашингтондағы адам құқықтары жөніндегі 
заң фирмасында тағылымдамадан өтті.
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