
  اطالعات به آزاد يدسترس و انتشار از مفاد قانون يبرخ -

 يفريک و يمدن يتهايمسؤول ـ ششم فصل       

 به او رهدربا يرواقعيغ اطالعات انتشار جهينت در که يحقوق اي يقيحق از اعم يشخص هر ـ21ماده       

 يحاتيتوض اي کند بيتکذ را مذکور اطالعات تا دارد حق است شده وارد صدمه يو يمعنو و يماد منافع

 مطالبه را شده وارد يخسارتها جبران يمدن تيمسؤول يعموم قواعد با مطابق و دهد ارائه آنها درباره

 .دينما

 حق يحقوق و يقيحق اشخاص قانون، نيا مفاد خالف بر يواقع اطالعات انتشار صورت در ـ تبصره       

 .ندينما مطالبه را شده وارد يخسارتها جبران ،يمدن يتهايمسؤول يعموم قواعد مطابق که دارند

 صدهزاريس از ينقد جزاء پرداخت به مرتکب و باشد يم جرم ريز اعمال يعمد ارتکاب ـ22ماده       

 و جرم ارتکاب دفعات ر،يتأث زانيم به توجه با الير( 100.000.000) ونيليکصدمي تا الير( 300.000)

 :شد خواهد محکوم يو تيوضع

 .قانون نيا مقررات برخالف اطالعات به يدسترس از ممانعت ـ الف       

 اي اطالعات به آزاد يدسترس و انتشار ونيسيکم فهيوظ انجام مانع که يفعل ترک اي فعل هر ـ ب       

 .شود قانون نيا مقررات برخالف يعموم مؤسسات يرسان اطالع فهيوظ

 .يقانون ارياخت داشتن بدون اطالعات يکل اي يجزئ امحاء ـ ج       

 .مقرر يمهلتها خصوص در قانون نيا مقررات تيرعا عدم ـ د       

  يم اعمال مجازات همان باشد يشتريب مجازات مستلزم گريد نيقوان در ادشدهي جرائم از کي هر چنانچه

 .شود



 فرهنگ وزارت توسط ب،يتصو خيتار از ماه سه ظرف حداکثر قانون نيا ياجرائ نامه نييآ ـ23ماده       

 .ديرس خواهد رانيوز أتيه بيتصو به و هيته ربط يذ يدستگاهها يهمکار با و ياسالم ارشاد و

 بهمن مشش مورخ کشنبهي روز يعلن جلسه در تبصره هفت و ماده سه و ستيب بر مشتمل فوق قانون       

 يسو از 31/5/1388 خيتار در و بيتصو ياسالم يشورا مجلس هفت و هشتاد و صديس و کهزاري ماه

 داده صيتشخ نظام مصلحت با موافق( 10) ماده ليذ تبصره کي الحاق با نظام مصلحت صيتشخ مجمع

 .شد

 


