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قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات(بخش نخست)
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بند اول ـ تعاریف:
ماده1ـ در این قانون اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:

بند دوم ـ آزادي اطالعات:
ماده2ـ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطالعات عمومی را دارد ،مگر آن که قانون منع کرده باشد .استفاده از اطالعات
عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود.
ماده3ـ هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطالعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده سازی آن برای
انتشار تغییریافته است جلوگیری کند ،مشروط به آن که اطالعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این
صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.
ماده4ـ اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطالعات به افشاء منابع اطالعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح
قضائی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطالعات نمی باشد.
بند سوم ـ حق دسترسی به اطالعات:
ماده 5ـ مؤسسات عمومی مکلفند اطالعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم
قرار دهند.
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الف ـ اطالعات :هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری
ضبط شده باشد.
ب ـ اطالعات شخصی :اطالعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی ،نشانیهای محل سکونت و محل کار ،وضعیت زندگی
خانوادگی ،عادتهای فردی ،ناراحتیهای جسمی ،شماره حساب بانکی و رمز عبور است.
ج ـ اطالعات عمومی :اطالعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین نامه ها ،آمار و ارقام ملی و رسمی ،اسناد و مکاتبات
اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.
د ـ مؤسسات عمومی :سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در
مجموعه قوانین جمهوری اسالمی ایران آمده است.
هـ مؤسسات خصوصی :از نظر این قانون ،مؤسسه خصوصی شامل هر مؤسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء
مؤسسات عمومی است.
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تبصره ـ اطالعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید عالوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعالن
عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد.
فصل دوم ـ آیین دسترسی به اطالعات
بند اول ـ درخواست دسترسی به اطالعات و مهلت پاسخگویی به آن
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ماده 6ـ درخواست دسترسی به اطالعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطالعات به آنها مربوط می گردد یا نماینده
قانونی آنان پذیرفته می شود.
ماده7ـ مؤسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطالعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه
کند.
ماده 8ـ مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطالعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر
صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد .آیین نامه اجرائی این ماده ظرف
مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات ،به تصویب هیأت
وزیران می رسد.

ماده9ـ پاسخی که توسط مؤسسات خصوصی به درخواستهای دسترسی به اطالعات داده می شود باید به صورت کتبی یا
الکترونیکی باشد.
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بند دوم ـ نحوه پاسخ به درخواستها:

