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 (دوم )بخشقانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات
 فصل سوم ـ ترویج شفافیت

 بند اول ـ تکلیف به انتشار

هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطالعات دارای طبقه بندی می باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق  ـ10ماده

شهروندی دست کم به طور ساالنه اطالعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه )بیالن( خود را با استفاده از امکانات رایانه ای و حتی 
مله می تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه االمکان در یک کتاب راهنما که از ج

 :تحویل دهد

 .اهداف، وظایف، سیاستها و خطی مشی ها و ساختار الف ـ

 .روشها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیماً به اعضاء جامعه ارائه می دهد ب ـ

 .ات یا اقدامات آن مؤسسهساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیم ج ـ

 .انواع و اشکال اطالعاتی که در آن مؤسسه نگهداری می شود و آیین دسترسی به آنها د ـ

 .اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود هـ 

تمام ساز و کارها یا آیین هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای غیردولتی می تواند در اجراء اختیارات آن  و ـ

 .واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری مؤثر واقع شوند

عدم مخالفت معظم له می حکم این ماده در مورد دستگاههایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به  تبصره ـ

 .باشد

مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها  ـ11ماده

 .الزامی خواهد بود

 بند دوم ـ گزارش واحد اطالع رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات

وظفند از طریق واحد اطالع رسانی ساالنه گزارشی درباره فعالیتهای آن مؤسسه در اجراء این قانون به مؤسسات عمومی مـ 12ماده

 .کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات ارائه دهند
 

 فصل چهارم ـ استثنائات دسترسی به اطالعات

 بند اول ـ اسرار دولتی

العات طبقه بندی شده )اسرار دولتی( مربوط باشد مؤسسات عمومی باید از در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اط ـ13ماده

 .در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطالعات طبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود

 :بند دوم ـ حمایت از حریم خصوصی 

خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطالعاتی باشد که با نقض احکام  چنانچه اطالعات درخواست شده مربوط به حریم ـ14ماده

 .مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريویژه کارکنان شهرداري  
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مؤسسات مشمول این قانون درصورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطالعات شخصی درباره  ـ15ماده

 :از در اختیار قرار دادن اطالعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آن که یک شخص حقیقی ثالث باشد باید

 .شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطالعات راجع به خود رضایت داده باشد الف ـ

 .شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد ب ـ

متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد و اطالعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک  ج ـ

 .مؤسسه عمومی مرتبط باشد

 :بند سوم ـ حمایت از سالمتی و اطالعات تجاری

یار قرار دادن اطالعات در صورتی که برای مؤسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اخت ـ16ماده

درخواست شده، جان یا سالمت افراد را به مخاطره می اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار 
 .قرار دادن اطالعات امتناع کنند

 :بند چهارم ـ سایر موارد

مؤسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطالعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می نماید از دادن  ـ17ماده

 .آنها خودداری کنند

 .امنیت و آسایش عمومی الف ـ

 .پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان ب ـ

 .نهاممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آ ج ـ

 .اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور د ـ

( شامل اطالعات راجع به وجود یا یروز خطرات زیست محیطی و تهدید سالمت عمومی نمی 17( الی )13موضوع مواد ) ـ1تبصره

 .گردد

عه فحشاء ( شامل اطالعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشا16( و )15موضوع مواد ) ـ2تبصره

 .می شود، نمی گردد

 

 


