
 یمجلس شورا ١٣٨٧ماه مورخ ششم بهمن کشنبهیروز  یماده و هفت تبصره، در جلسه علن ٢٣آزاد به اطالعات مشتمل بر  یقانون انتشار و دسترس

 صی( موافق با مصلحت نظام تشخ١٠ماده ) لیتبصره ذ کیمصلحت نظام با الحاق  صیمجمع تشخ یاز سو ٣١/٥/١٣٨٨ خیو در تار بیتصو یاسالم

 .داده شد

 :است ریقانون به شرح ز نیکامل ا متن

 آزاد به اطالعات یقانون انتشار و دسترس

 :فیتعار -اول  بند

 :رودیبه کار م مشروح مربوط یدر معان ریقانون اصطالحات ز نیدر ا -١ ماده

 .ضبط شده باشد یگرید لهیبا هر وس ایو  دهیگرد رهیذخ یافزاربه صورت نرم ایطالعات: هر نوع داده که دراسناد مندرج باشد  -الف

 ،یفرد یهاعادت یخانوادگ یزندگ تیمحل سکونت و محل کار، وضع یهای: نشانینام و نام خانوادگ رینظ ی: اطالعات فردیاطالعات شخص -ب

 .و رمز عبور است یشماره حساب بانک ،یجمع یهایناراحت

فصل  اتیمستثن قیکه از مصاد یاسناد و مکاتبات ادار ،یو رسم یآمار و ارقام مل ها،نامهنییضوابط و آ رینظ یرشخصی: اطالعات غیاطالعات عموم -ج

 .قانون نباشد نیچهارم ا

 یجمهور نیآن که در مجموعه قوان یعام کلمه شامل تمام ارکان و ا جزا یحکومت به معناوابسته به  یها و نهادهاسازمان ،یموسسات عموم -د

 :آمده است رانیا یاسالم

 .است یبه استثناء موسسات عموم یرانتفاعیو غ یشامل هر موسسه انتفاع یقانون، موسسه خصوص نی: از نظر ایموسسات خصوص -ه

 :اطالعات یآزاد -دوم  بند

انتشار آنها تابع  ای یرا دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاه از اطالعات عموم یبه اطالعات عموم یحق دسترس یرانیهر شخص ا -٢ ماده

 .و مقررات مربوط خواهد بود نیقوان

است،  افتهی ریینتشار تغا یآن برا یسازآماده انیدر جر یشده ول هیاو ته لهیکه به وس یپخش اطالعات ایحق دارد از انتشار  یهر شخص -٣ ماده

 .آنها خواهد بود نیصورت تابع قرارداد ب نینشده باشد که در ا هیته یگریکند، مشروط به آنکه اطالعات مزبور به سفارش د یریجلوگ

 تیمسوول یامر ناف نیا و البته ییدهندگان به افشاء منابع اطالعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضاو اشاعه کنندگانهیاجبار ته -٤ ماده

 .باشدیدهندگان اطالعات نمو اشاعه کنندگانهیته

 :به اطالعات یحق دسترس -سوم  بند

 .در دسترس مردم قرار دهند ضیقانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبع نیمکلفند اطالعات موضوع ا یموسسات عموم -٥ ماده

به  یهمگان یهاو رسانه یانتشار و اعالن عموم قیموجود از طر یعالوه بر موارد قانون دیمردم است با یبرا فیکه متضمن حق و تکل یاطالعات -تبصره

 .مردم برسد یآگاه

 

 به اطالعات یدسترس نییآ -دوم  فصل

 به آن ییبه اطالعات و مهلت پاسخگو یدرخواست دسترس -اول  بند

 .شودیم رفتهیآنان پذ یقانون ندهینما ای گرددیکه اطالعات به آنها مربوط م یقیتنها از اشخاص حق یبه اطالعات شخص یدرخواست دسترس -٦ ماده

 .مطالبه کند شیجهت تقاضا یهیتوج ای لیدل گونهچیبه اطالعات ه یدسترس یاز متقاض تواندینم یموسسه عموم -٧ ماده

 تواندیزمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نم نیترعیبه اطالعات در سر یبه درخواست دسترس دیبا یخصوص ای یموسسه عموم -٨ ماده

 شنهادیقانون بنا به پ نیا بیتصو خیماده ظرف مدت شش ماه از تار نیا ییاجرا نامهنییدرخواست باشد. آ افتیروز از زمان در ١٠از  شیحداکثر ب

 .رسدیم رانیوز اتیه بیآزاد به اطالعات، به تصو یانتشار و دسترس ونیسیکم

 :هانحوه پاسخ به درخواست -دوم  بند

 .باشد یکیالکترون ای یبه صورت کتب دیبا شودیبه اطالعات داده م یدسترس یهابه درخواست یکه توسط موسسات خصوص یپاسخ -٩ ماده

 



 تیشفاف جیترو -سوم  فصل

 به انتشار فیتکل -اول  بند

کم دست یو حقوق شهروند ینفع عموم یدر راستا باشد،یم یبندطبقه یکه اطالعات دارا یجز در موارد دیبا یاز موسسات عموم کیهر -١٠ ماده

از جمله  کهکتاب راهنما  کیدر  االمکانیو حت یاانهی( خود را با استفاده از امکانات راالنیشامل عملکرد و ترازنامه )ب یطور ساالنه اطالعات عمومبه

 :دهد لیتحو نهیباشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هز رید زشامل موار تواندیم

 .و ساختار هایو خط مش هااستیس ف،یاهداف، وظا -الف

 .دهدیجامعه ارائه م یبه اعضا مایکه مستق یها و مراحل اتمام خدماتروش -ب

 .اقدامات آن موسسه ای ماتیشهروندان از تصم تیشکا یسازوکارها -ج

 به آنها یدسترس نییو آ شودیم یکه در آن موسسه نگهدار یانواع و اشکال اطالعات -د

 .ماموران ارشد خود فیو وظا اراتیاخت -ه

آن واحد مشارکت  اراتیاخت یدر اجرا توانندیم یردولتیغ یهاو سازمان یو حقوق یقیآنها اشخاص حق لهیکه به وس ییهانییآ ایتمام سازوکارها  -و

 .موثر واقع شوند یگریبه نحو د ایداشته 

 .باشدیله ماست، منوط به عدم مخالفت معظم یمقام معظم رهبر مینظر مستق ریکه ز ییهاماده در مورد دستگاه نیحکم ا -تبصره

 .خواهد بود یو انتشار آنها الزام باشدینم یبه عنوان اسرار دولت یبنداست قابل طبقه یعموم فیتکل ایکه موجد حق  یمیمصوبه و تصم -١١ ماده

 آزاد به اطالعات یانتشار و دسترس ونیسیبه کم یرسانگزارش واحد اطالع -دوم  بند

انتشار و  ونیسیقانون به کم نیا یآن موسسه در اجرا یهاتیدرباره فعال یساالنه گزارش یرسانواحد اطالع قیموظفند از طر یموسسات عموم -١٢ ماده

 .ه اطالعات ارائه دهندآزاد ب یدسترس

 

 به اطالعات یاستثنائات دسترس -چهارم  فصل

 یاسرار دولت - بنداول

قرار دادن  اریاز در اخت دیبا ی( مربوط باشد، موسسات عمومیشده )اسرار دولت یبندبه اسناد و اطالعات طبقه یکه درخواست متقاض یدر صورت -١٣ ماده

 .و مقررات خاص خود خواهد بود نیشده تابع قوان یبندبه اطالعات طبقه یآنها امتناع کنند. دسترس

 :یخصوص میاز حر تیحما -دوم  بند

 میباشد که با نقض احکام مربوط به حر یدر زمره اطالعات ایاشخاص باشد و  یخصوص میچنانچه اطالعات درخواست شده مربوط به حر -١٤ ماده

 .رد شود دیبا یشده است، درخواست دسترس لیتحص یخصوص

شخص  کیدرباره  یاطالعات شخص یرقانونیغ یمتضمن افشا یدرخواست متقاض رشیکه پذ یقانون در صورت نیموسسات مشمول ا -١٥ ماده

 :کنند، مگر آنکه یقرار دادن اطالعات درخواست شده خوددار اریاز در اخت دیثابت باشد با یقیحق

 .داده باشد تیاطالعات راجع به خود رضا یاو مکتوب به افش حیشخص ثالث به نحو صر -الف

 .خود باشد اراتیشخص ثالث، در حدود اخت لیوک ای میّق ای یول ،یشخص متقاض -ب

مرتبط  یموسسه عموم کیآن به عنوان  فیبه وظا مایباشد و اطالعات درخواست شده در چارچوب قانون مستق یاز موسسات عموم یکی یمتقاض -ج

 .باشد

 :یو اطالعات تجار یاز سالمت تیحما -سوم  بند

 ایقرار دادن اطالعات درخواست شده، جان  اریمحرز باشد که در اخت یقانون با مستندات قانون نیموسسات مشمول ا یکه برا یدر صورت -١٦ ماده

 .کنندقرار دادن اطالعات امتناع  اریتاز در اخ دیآنها باشد، با یبرا یتجار ای یمتضمن ورود خسارت مال ای اندازدیسالمت افراد را به مخاطره م

 :موارد ریسا -چهارم  بند

 .کنند یاز دادن آنها خوددار دینمایلطمه وارد م ریکه ارائه اطالعات درخواست شده به امور ز یقانون مکلفند در موارد نیموسسات مشمول ا -١٧ ماده

 .یعموم شیو آسا تیامن -الف

 .مجرمان بیتعق ایکشف آنها بازداشت  ایاز جرائم  یریشگیپ -ب

 .وصول آنها ای یعوارض قانون ای اتیمال یزیمم -ج



 .اعمال نظارت بر مهارجت به کشور -د

 .گرددینم یسالمت عموم دیو تهد یطیمحستیبروز خطرات ز ای( شامل اطالعات راجع به وجود ١٧) ی( ال١٣موضوع مواد ) -١ تبصره

 .گرددینم شود،یاشاعه فحشاء م ایو  یعفت عموم ریمغا ایافراد  تیثیکه موجب هتک عرض و ح ی( شامل اطالعات١٦) ( و١٥موضوع مواد ) -٢ تبصره

 

 آزاد به اطالعات یانتشار و دسترس ونیسیکم -پنجم  فصل

 :ونیسیکم لیتشک -اول  بند

 یکه خدمات عموم یو موسسات خصوص یبه اطالعات موجود در موسسات عموم یهمگان یاطالعات و دسترس یاز آزاد تیبه منظور حما -١٨ ماده

 نیارائه اطالعات موضوع ا یبر حسن اجرا، رفع اختالف در چگونگ ینظارت کل ،یرسانالزم در عرصه اطالع ییاجرا یهابرنامه نیتدو دهند،یارائه م

با  جمهورسییآزاد به اطالعات به دستور ر یانتشار و دسترس ونیسیکم ،یات مشورتارشاد و ارائه نظر ،یفرهنگساز ه،یوحدت رو جادیا قیاز طر ونقان

 :شودیم لیتشک ریز بیترک

 .(ونیسیکم سیی)ر یفرهنگ و ارشاد اسالم ریوز -الف

 .ربطیمعاون ذ ایاطالعات  یارتباطات و فناور ریوز -ب

 .ربطیمعاون ذ ایاطالعات  ریوزز -ج

 .ربطیمعاون ذ ایمسلح  یروهاین یبانیدفاع و پشت ریوز -د

 .ربطیمعاون ذ ایکشور  یزیرو برنامه تیریسازمان مد سییر -ه

 .یعدالت ادار وانید سییر -و

 .یاسالم یمجلس شورا یفرهنگ ونیسیکم سییر -ر

 .اطالعات کشور یفناور یعال یشورا ریدب -ج

به  رخانهیدب فیجلسات و اداره آن و وظا لی. نحوه تشکگرددیم لیتشک یشده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ادی ونیسیکم رخانهیدب -١ تبصره

 .دیخواهد رس رانیوز اتیه بیمذکور به تصو ونیسیکم شنهادیپ

 .االجرا خواهد بودالزم جمهورسییر دییآزاد به اطالعات پس از تا یانتشار و دسترس ونیسیمصوبات کم -٢ تبصره

 .باشندیم ونیسیبا کم یملزم به همکار ربطیموسسات ذ -١٩ ماده

 :ونیسیگزارش کم -دوم  بند

و  یاسالم یخود را به مجلس شورا یهاتیقانون و فعال نیقانون در موسسات مشمول ا نیا تیدرباره رعا یهر ساله گزارش دیبا ونیسیکم -٢٠ ماده

 .کند میتقد جمهورسییر

 

 یفریو ک یمدن یهاتیمسوول -ششم  فصل

صدمه وارد شده است حق  یو یو معنو یدرباره او به منافع ماد یرواقعیانتشار اطالعات غ جهیکه در نت یحقوق ای یقیاعم از حق یهر شخص -٢١ ماده

وارد شده را  یهاجبران خسارت یمدن تیمسوول یدرباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عموم یحاتیتوض ایکند  بیدارد تا اطالعات مذکور را تکذ

 .دیمطالبه نما

 ،یمدن یهاتیمسوول یحق دارند که مطابق قواعد عموم یو حقوق یقیقانون، اشخاص حق نیبرخالف مفاد ا یدر صورت انتشار اطالعات واقع -تبصره

 .ندیوارد شده را مطالبه نما یهاجبران خسارت 

 الی( ر١٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ونیلیم کصدیتا  الی( ر٣٠٠،٠٠٠هزار )٣٠٠از  ینقد یو مرتکب به پرداخت جزا باشدیجرم م ریاعمال ز یارتکاب عمد -٢٢ ماده

 :محکوم خواهد شد یو تیدفعات ارتکاب جرم و وضع ر،یتاث زانیبا توجه به م

 .قانون نیبه اطالعات برخالف مقررات ا یممانعت از دسترس -الف

برخالف مقررات  یموسسات عموم یرساناطالع فهیوظ ایآزاد به اطالعات  یانتشار و دسترس ونیسیکم فهیکه مانع انجام وظ یترک فعل ایهر فعل  -ب

 .قانون شود نیا

 .یقانون اریاطالعات بدون داشتن اخت یکل ای ییامحاء جز -ج

 .مقرر یهاقانون درخصوص مهلت نیمقررات ا تیعدم رعا -د



 .شودیباشد، همان مجازات اعمال م یشتریستلزم مجازات بم گرید نیشده در قوان ادی میاز جرا کیهر چنانچه

 ربطیذ یهادستگاه یو با همکار یتوسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ب،یتصو خیقانون حداکثر ظرف سه ماه از تار نیا ییاجرا نامهنییآ -٢٣ ماده

 .دیخواهد رس رانیوز اتیه بیو به تصو هیته


