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ویژه کارکنان شهرداريها ،دهیاريها و شوراهايهاي اسالمی شهر و روستا

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات(بخش آخر)
فصل پنجم ـ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات
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بند اول ـ تشکیل کمیسیون:
ماده18ـ به منظور حمایت از آزادی اطالعات و دسترسی همگانی به اطالعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات
خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند ائه اطالعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه ،فرهنگسازی ،ارشاد
و ارائه نظرات مشورتی ،کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات به دستور رئیس جمهور با ترکیب زیر تشکیل می شود:
الف ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی (رئیس کمیسیون(.
ب ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات یا معاون ذی ربط.
ج ـ وزیر اطالعات یا معاون ذی ربط.
هـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون ذی ربط.
و ـ رئیس دیوان عدالت اداری.
ز ـ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی.
ح ـ دبیر شورای عالی فناوری اطالعات کشور.
تبصره1ـ دبیرخانه کمیسیون یادشده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تشکیل می گردد .نحوه تشکیل جلسات و اداره آن
و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره2ـ مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات پس از تأیید رئیس جمهور الزم االجراء خواهد بود.
ماده19ـ مؤسسات ذی ربط ملزم به همکاری با کمیسیون می باشند.
بند دوم ـ گزارش کمیسیون:
ماده20ـ کمیسیون باید هر ساله گزارشی در باره رعایت این قانون در مؤسسات مشمول این قانون و فعالیتهای خود را به
مجلس شورای اسالمی و رئیس جمهور تقدیم کند.
فصل ششم ـ مسؤولیتهای مدنی و کیفری

شماره 19

د ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی ربط.

پ

ماده21ـ هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطالعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی
صدمه وارد شده است حق دارد تا اطالعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی
مسؤولیت مدنی جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نماید.
تبصره ـ در صورت انتشار اطالعات واقعی بر خالف مفاد این قانون ،اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد
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عمومی مسؤولیتهای مدنی ،جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نمایند.
ماده22ـ ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می باشد و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از سیصدهزار ( )300.000ریال تا
یکصدمیلیون ( )100.000.000ریال با توجه به میزان تأثیر ،دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
الف ـ ممانعت از دسترسی به اطالعات برخالف مقررات این قانون.
ب ـ هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات یا وظیفه اطالع رسانی مؤسسات
عمومی برخالف مقررات این قانون شود.
ج ـ امحاء جزئی یا کلی اطالعات بدون داشتن اختیار قانونی.
چنانچه هر یک از جرائم یادشده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال می شود.
ماده23ـ آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب ،توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و با
همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
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د ـ عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلتهای مقرر.

