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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۳۳ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
مقدمه (دالیل توجیهی): حق دسترسی آزاد به داده و اطالعات از جمله حقوق وآزادیهای بنیادین محسوب 
میشود که بخش جداییناپذیراستقالل بشردراعمال اراده وتعیین سرنوشت خویش است لکن این آزادی زمانی 
قابل تضمین وحمایت است که در این فرآیند حریم خصوصی ارتباطاتی و اطالعاتی افراد از یک سو و 
اطالعات مرتبط با آسایش،آرامش و امنیت خاطر دولتها وشهروندان ازسوی دیگر از تعرض مصون بماند. 
امروزه با توسعه فضای مجازی و دسترسی آسان عموم مردم به فضای مجازی و گسترش فعالیتها و معامالت 
افراد در چنین فضایی امکان تبادل داده و اطالعات برای اشخاص حقیقی و حقوقی در همه حوزهها به سرعت 
فراهم میشود. از اینرو ارائه کنندگان خدمات و کاال و تولید کنندگان و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که 
به نحوی به داده و اطالعات اشخاص دیگر دسترسی دارند، موظفند داده و اطالعات در اختیار را با حفظ 
حریم خصوصی ارتباطاتی و اطالعاتی و امنیتی در اختیار شهروندان قرار دهند و هر کدام از این اشخاص که 
بانک اطالعاتی از اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه در اختیار دارند، باید تحت نظارت یک نهاد ناظر و 
براساس استانداردهای قانونی به داده و اطالعات افراد دسترسی داشته باشند و نسبت به انتشار داده و اطالعات 
افراد براساس محدودیتهایی که منجر به افشای نام و مشخصات صاحب داده نگردد، اقدام نمایند. لذا در 
مرحله نخست تعیین نهاد ناظر یا نهاد راهبردی داده و اطالعات و متولی نظارت بر نشر اطالعات و حفاظت 
از حریم خصوصی ارتباطاتی و اطالعاتی و اسرار حاکمیتی امری ضروری است. اما در مرحله دوم اشخاص 
حقیقی و حقوقی که به نحوی از انحا به اطالعات و دادهها دسترسی دارند، ملزم به انتشار داده و اطالعات در 
اختیار شوند و اصل آزادی اطالعات را مبنا قرارداده و در موارد استثناء حدود و ثغور آزادی دسترسی به داده 
و اطالعات و حریم خصوصی ارتباطاتی و اطالعاتی و اسرار حاکمیتی را تعیین و محدود نمایند. این مهم 
نیازمند ایجاد زیرساخت رفع موانع دسترسی، کاوش و تحلیل داده و اطالعات از طریق محافظت از حریم 
خصوصی ارتباطاتی و اطالعاتی و اسرار حاکمیتی است. از جمله زیرساختهای الزم، زیرساختهای قانونی 
این حوزه است. در صورت قانونگذاری و تنظیم مقررات در عرصه تولید، ذخیره سازی، پردازش، انتشار و 
دسترسی آزاد به داده و اطالعات با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطالعاتی و اسرار حاکمیتی، امکان 
تعیین نهاد ناظر و متولی نظارت بر داده و اطالعات و چگونگی دسترسی آزاد افراد جامعه به اطالعات، 
دستاوردهای مفیدی در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و .... به وجود میآید و این امر به برنامه

ریزی و آینده نگری در جامعه کمک شایانی میکند و در مقابله با فساد و کشف جرائم به ویژه جرائم سازمان 
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یافته مؤثر است. متأسفانه در نظام قانونگذاری ایران قانون یا قوانین شفاف ، جامع و مانع به منظور دسترسی 
آزاد به داده و اطالعات با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطالعاتی و اسرار حاکمیتی تدوین نگردیده است، 
هرچند احکام پراکندهای در قوانین انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، تجارت الکترونیک، ارتقای سالمت 
اداری، الیحه شفافیت ذکر شده است ولی قوانین مذکور تعریف جامع و مانعی از داده، اطالعات و حریم 
خصوصی ارتباطاتی و اطالعاتی و اسرار حاکمیتی و استانداردهای تولید، ذخیره سازی، پردازش، بهرهبرداری، 
انتشار، انتقال، افشاء و حفاظت از اطالعات و داده ارائه نمیکند و نحوه دسترسی به اطالعات و داده و نهاد 
ناظر بر انتشار اطالعات و داده و حریم خصوصی ارتباطاتی و اطالعاتی و اسرار حاکمیتی را مشخص نکرده 
است. همچنین متولی تعیین استاندارد الزم برای ارائه اطالعات افراد و دادهها و نحوه انتشار داده با استانداردی 
که به هیچ وجه صاحب داده و اطالعات شناسایی نشود، مشخص نگردیده است.کلیه اشخاص حقیقی و 
حقوقی اعم از خصوصی، عمومی و دولتی که بهدلیل ارتباط کاری به داده و اطالعات اشخاص دسترسی پیدا 
میکنند، باید به صورت شفاف عملکرد خود را که منتج به مدیریت مطلوب جامعه میشود و مانع از افشای 
اسرار حاکمیتی و اسرار شغلی شده و در جهت مدیریت مطلوب جامعه مؤثر است از طریق آگهی مستمر و 
بدون تبعیض به اطالع شهروندان برسانند و از فرآیندها و امور مربوط به سازوکارهای حاکمیتی بهرهبرداری 
و اعتماد عمومینسبت به حاکمیت را جلب نمایند و مشارکت همگانی(مردم و دولت) برای مبارزه با فساد را 
تقویت کنند. با بررسی وضعیت موجود در جامعه ایران مشاهده میشود امروزه اشخاص حقیقی و حقوقی 
اعم از خصوصی، عمومی و دولتی این امکان را یافتهاند که در زمان اندکی دادهها و اطالعات مربوط به 
اشخاص حقیقی یا حقوقی را کسب نمایند. اطالعاتی که حتی میتوان گفت آن شخص از زمان و مکان افشای 
آن اطالعی ندارد و بدون تردید تنها راه ممکن برای صیانت از حریم خصوصی ارتباطاتی و اطالعاتی اشخاص 
در چنین فضایی، ضابطهمندسازی دسترسی به داده و اطالعات میباشد. با توجه به عدم وجود متولی خاصی 
در خصوص انتشار اطالعات و داده، همواره داده و اطالعات اشخاص در اختیار گروههایی قرار میگیرد که 
تهدید جدی برای حریم خصوصی آنها میباشد و زمینههای فساد و جاسوسی و تهدید را ایجاد میکند. 
بنابراین تولید، پردازش، بهرهبرداری، انتشار، انتقال، افشاء و حفاظت از داده و اطالعات اشخاص باید با 
نظارت و استاندارد مشخصی انجام شود تا حریم خصوصی اشخاص جامعه اعم از خصوصی، عمومی و دولتی 
مخدوش نگردد. تهیه یک قانون جامع و مانع در این خصوص فواید زیر را برای جامعه در پی دارد: ۱- 
پیشگیری از جرائم سازمان یافته در سطح جامعه ۲- از بین بردن زمینههای فساد و ارتقای سالمت نظام اداری 
۳- پیشگیری راهبردی از تحقق برنامههای جاسوسی ملی و بینالمللی ۴- تعیین متولیان ناظر بر انتشار داده 
ها و اطالعات ۵- دسترسی شفاف و آسان محققان به اطالعات مفید جهت توسعه در امر تحقیق و پژوهش و 
تأمین و تضمین اصل حق دسترسی اشخاص به اطالعات ۶- بهرهبرداری از تحلیل داده ها و اطالعات جهت 
برنامهریزی در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ..... ۷- کارآمدی دولت و شفافیت سازمانی، اداری 
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و اطالعاتی در زمینههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۸- تقویت مشروعیت سیاسی ۹- گسترش و 
تعمیق همکاریهای اجتماعی (دولت و جامعه) ۱۰- پاسخ به مطالبات اجتماعی و ارتقای پاسخگویی 
دستگاهها، مقامات، مدیران و کارمندان آنها ۱۱- حکمرانی خوب و پایداری نظام سیاسی ۱۲- گسترش رقابت 
و پیشرفت اقتصادی و شفافکردن ارتباطات و تعامالت در جهت کاهش روابط و مناسبات غیرقانونی ۱۳- 
جذب سرمایهگذاریهای مولد ۱۴- نظارت مستقیم و سازمانیافته مردمی و چند وجهی بر نظام تقنینی، قضائی، 
اجرائی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور ۱۵- افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و مشارکتهای 
مردمی در امور اجتماعی و اداری کشور با توجه به فواید مذکور تهیه یک قانون جامع و مانع در این خصوص 
آثار زیر را برای جامعه در پی دارد: ۱- رشد و توسعه اقتصادی تولید محور ۲- عدالت اجتماعی ۳- مقابله با 
فساد ۴- حکمرانی خوب با توجه به مطالب فوقالذکر الزم و ضروری است که قانون جامعی در خصوص 
الزام به انتشار داده ها و اطالعات با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطالعاتی اشخاص حقیقی و حقوقی 
و اسرار حاکمیتی تدوین گردد. بنابراین به منظور تحقق این هدف الیحه پیوست برای طی تشریفات قانونی 

به مجلس شورای اسالمی تقدیم میشود: 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
رضا تقی پورانوری - علی علی زاده - فریدون حسنوند - محمدحسین فرهنگی - حجت اله فیروزی - 
سیدکاظم دلخوش اباتری - مهرداد گودرزوندچگینی - سیدجواد حسینی کیا - علی خضریان - سیدنظام 
الدین موسوی - جعفر قادری - کمال حسین پور - حسینعلی حاجی دلیگانی - احمد مرادی - علی 
اصغر عنابستانی - علی جدی - سیدعلی یزدی خواه - مالک شریعتی نیاسر - روح اله ایزدخواه - صدیف 
بدری - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - ابوالفضل عموئی - موسی احمدی - محمدصالح جوکار - الیاس 
نادران - روح اله نجابت - مجتبی رضاخواه - محمدتقی نقدعلی - بهروز محبی نجم آبادی - نصراله 

پژمان فر - بهزاد رحیمی - سلمان اسحاقی - حسین حق وردی 
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عنوان طرح:
طرح الزام به انتشار داده و اطالعات 

طرح الزام به انتشار داده و اطالعات 
طرح الزام به انتشار داده ها و اطالعات

طرح  الزام به انتشار داده ها و اطالعات
فصل اول

اصطالحات و اختصارات
ماده۱-

با هدف افزایش رشد و توسعه اقتصادی تولید محور، توسعه عدالت اجتماعی، مقابله با فساد در تمامی سطوح و تحقق حکمرانی خوب این 
قانون به شرح مواد آتی تدوین میگردد.

ماده۲
در این قانون، اصطالحات و اختصارات در معانی مشروح زیر به کار میروند:

۱
داده: عبارت است از هر مؤلفه نوشتاری، دیداری یا شنیداری که اشخاص مشمول این قانون تولید میکنند و بپردازش 

آنها به تولید اطالعات منتج میشود.
۲

دادههای شخصی: دادههایی که به تنهایی یا به همراه دادههای دیگر بهطور مستقیم یا غیرمستقیم میتواند به 
شناسایی یک شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی خصوصی، عمومی یا دولتی) منجر شود؛ مانند نام و نام 
خانوادگی، محل و تاریخ تولد، ازدواج، طالق، مشخصات همسر، والدین، فرزند، نسبت خانوادگی، ناراحتیهای 
جسمی و روحی،  تاریخ تأسیس،  شماره تلفن، آدرس ایمیل، شمارههای شناسنامه، ملی، حساب بانکی، 
خودرو، بیمهنامه، گذرنامه، شناسه ملی، رمز عبور حسابها و کاربریهای، شماره ثبت و اساسنامه، اظهارنامه، 
ارکان و نام مدیرعامل شخص حقوقی، آدرس محل کار و سکونت،عکس و فیلم و صوت و تصویر و عادات 

رفتاری و فردی؛
۳

دادههای عمومی: دادههایی که به تنهایی یا به همراه دادههای دیگر بهطور مستقیم یا غیرمستقیم میتواند به 
شناسایی حقوق و تکالیف اشخاص حقوق عمومی در مقابل جامعه منجر شود.

۴
دادههای دولتی: دادههایی که به تنهایی یا به همراه دادههای دیگر بهطور مستقیم یا غیرمستقیم میتواند به 

شناسایی حقوق و تکالیف دولت در مقابل جامعه منجر شود.
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۵
فراداده: عبارت است از هر دادهای که اشخاص مشمول این قانون درخصوص دادهها تولید میکنند و پردازش آنها به 

تولید اطالعات منتج میشود.
۶

اطالعات: هر نوع داده یا فراداده پردازششده یا هر نوع معلومات اعم از آنکه به صورت نوشتاری یا گفتاری 
یا دیداری باشد. از قبیل صوت، تصویر، فیلم، نوشته، نشانه، نقشه، اعداد و یاترکیبی از آنها که در اسناد مندرج 

باشد یا به صورت نرمافزاری ذخیره گردیده و یابا هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.
۷

اطالعات خصوصی: اطالعاتی که درباره یک شخص توسط اشخاص مشمول، تولید، گردآوری، فرآوری یا نگهداری میشود و حاصل از 
پردازش دادهها یا فرادادههای خصوصی میباشد.

۸
اطالعات عمومی: اطالعاتی که متعلق به شخص خصوصی نیست و توسط اشخاص مشمول، تولید، گردآوری، 

فرآوری یا نگهداری میشود، نظیر قوانین و مقررات، آمار و ارقام رسمی، اسناد و مکاتبات اداری؛
۹

اطالعات طبقهبندیشده: اطالعاتی که طبق قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب  ۲۹/  ۱۱/ ۱۳۵۳ و همچنین 
سایر قوانین با رعایت معیارهای قانون مذکور طبقهبندی میشوند.

۱۰
اشخاص مشمول: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی، عمومی و دولتی که تولیدکننده خدمت 
یا کاال بوده و به داده ها و اطالعات اشخاص دسترسی دارند و یا فعالیت آنها منجر به تولید دادهها و اطالعات 

عمومیمیشود.
۱۱

مؤسسه عمومی: سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام شامل تمام ارکان و اجزای آن که در 
قوانین جمهوری اسالمی ایران ذکر شده یا به این عنوان شناخته میشوند و از جمله دربرگیرنده مجموعههای 

زیر میباشند:
۱

قوه مجریه اعم از وزارتخانهها، مؤسسات، شرکتهاو دانشگاههای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری 
دولتی، شرکتهای بیمه دولتی و همچنین دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود 
را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند نظیر وزارت جهادکشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و تمامی مؤسسات و 

شرکتهای تابع یا وابسته به آنها؛
۲
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قوه مقننه شامل مجلس شورای اسالمی، دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمانها، مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها؛
۳

قوه قضائیه شامل دادسراها و دادگاههای دادگستری اعم از دادگاههای عام، خاص و ویژه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، 
سازمان قضائی نیروهای مسلح ، شوراهای حل اختالف و تمامی سازمانها، مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها؛

۴
نهادها و واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستانهای مقدس و موقوفات و بنیادها و نهادهای انقالب 

اسالمی و تمامی سازمانها، مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها؛
۵

مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب  ۱/  ۶/ ۱۳۶۶ با اصالحات و الحاقات بعدی و 
ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ۸/  ۷/ ۱۳۸۶ از جمله شهرداریها، کمیته امداد امام خمینی(ره)، هالل احمر جمهوری 

اسالمی ایران و تمامی سازمانها، مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها؛
۶

شوراهای اسالمی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورایعالی استانها؛
۷

مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلسخبرگان رهبری، شورای نگهبان، شورایعالی امنیت ملی، شورایعالی انقالب فرهنگی، شورایعالی فضای 
مجازی، شورایعالی شفافیت و سایر شوراهای مشابه.

۱۲
مؤسسه خصوصی عهدهدار خدمات عمومی: اشخاص حقوقی غیر از مؤسسات عمومی که طبق قانون عهدهدار یک یا چند امر عمومی 
میباشند، مانند کانون وکالی دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز وکال و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، 
مراکز استانی وکال و کارشناسان رسمی قوه قضائیه، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران، سازمانهای نظام مهندسی، اتاقهای 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، مدارس، بیمارستانها 

و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمهای غیردولتی؛
۱۳

مؤسسه خصوصی: اشخاص حقوقی که با تجویز قانون یا به موجب قانون خاص تأسیس شده یا میشوند و دارای فعالیت انتفاعی یا 
غیرانتفاعی میباشند؛ از قبیل شرکتها، مؤسسات غیرتجاری، احزاب و تشکلهای مردمنهاد

۱۴
دسترسی: امکان دستیابی و رؤیت اطالعات یا آگاهی از آنها یا دراختیار گرفتن اسناد و ابزار حاوی اطالعات؛

۱۵
حریم خصوصی اطالعاتی: قلمرویی از زندگی هر شخص که برابر قانون یا عرف از دسترسی دیگران مصون 
میباشد، مانند تمامیت جسمی، اماکن خصوصی و منازل، ارتباطات خصوصی با دیگران، شنود و دسترسی 
اطالعات شخصی فرد از طریق رایانه، تلفن همراه، نامه، خودرو و آن قسمت از مکانهای اجاره شده خصوصی 
نظیر هتل و کشتی، همچنین آنچه که حسب قانون فعالیت حرفهای خصوصی هرشخص حقیقی وحقوقی 

محسوب میشود؛ازقبیل اسناد تجاری و اختراعات و اکتشافات؛
۱۶
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شخص ذینفع: شخص حقیقی یا حقوقی که از تصمیم مورد نظر اشخاص مشمول بهطور مستقیم منتفع یا 
متضرر میشود.

۱۷
تشکل مردمنهاد: تشکل غیردولتی که تحت هر عنوان به صورت داوطلبانه، غیرانتفاعی و برای اهداف غیرسیاسی ایجاد شده است.

۱۸
بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی که در تولید کاال یا ارائه خدمت فعالیت میکند، اعم از آنکه دارای شخصیت حقوقی باشد یا نباشد.

۱۹
شفافیت: وضعیتی که در آن اطالعات، صالحیتها، رفتارها و عملکردهای اشخاص مشمول در زمان مناسب و با کیفیت مناسب در معرض 

دسترسی و استفاده اشخاص ذینفع یا عموم مردم یا مراجع نظارتی قرار میگیرد.
۲۰

کارمندان: افرادی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، بهموجب حکم مقام صالحیتدار یا قرارداد، در یکی 
از اشخاص مشمول به خدمت پذیرفته شدهاند.

۲۱
مدیران: بخشی از کارمندان اشخاص مشمول که تصمیمات مربوط به اداره آن مؤسسه را در سطوح مختلف 

اتخاذ میکنند.
۲۲

مقامات : تمامی اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤوالن و کارگزاران جمهوری 
اسالمی ایران مصوب   ۹/    ۸/  ۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام

۲۳
شرکت تابع: شرکتی که پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن در مالکیت و کنترل مدیریتی شرکت اصلی است.

۲۴
شرکت وابسته: شرکتی که کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن در مالکیت اشخاص مشمول میباشد ولی در 

کنترل مدیریتی آنها است.
۲۵

پایگاه اطالعرسانی: واحد متعلق به اشخاص مشمول که موضوع اصلی فعالیت آن اطالعرسانی درباره 
مأموریتها، برنامهها، فعالیتها، عملکردها و سایر موارد مرتبط با آن شخص میباشد.

۲۶
شورا: شورایعالی نظارت بر انتشار اطالعات موضوع ماده (۳) این قانون

۲۷
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کمیته: کمیتهای برای انجام برخی از وظایف تخصصی زیر نظر شورایعالی نظارت بر انتشار اطالعات تشکیل 
میشود موضوع ماده (۵) این قانون

۲۸
اسرارشغلی:به هرنوع اطالعات ارزشمندی اطالق میشود که دارای ارزش مستقل اقتصادی یا حرفهای باشد، 

بدون آنکه در نزد عموم مورد شناسایی واقع شده باشد.
۲۹

اسرارحاکمیتی:به اطالعاتی اطالق میشود که مطابق قوانین و مقررات طبقهبندی شده و به نهادهای حاکمیتی 
تعلق داشته باشد.

۳۰
سامانه دادهپرداز:به سامانه متمرکز مربوط به جمعآوری اطالعات، پردزش اطالعات، ذخیره اطالعات و ایجاد 

اسناد مورد استفاده در این خصوص اطالق میشود
۳۱

انتشار اطالعات:ایجاد دسترسی عموم به اطالعات و در معرض دید عموم قرار گرفتن اطالعات مذکور.
۳۲

پردازش داده ها:به مجموعه عملیاتی که روی دادهها انجام میگیرد تا هدف مشخصی محقق شود. پردازش 
می تواند مرتبسازی دادهها، جستجو در بین آنها، محاسبات یا هر عمل دیگری باشد.

۳۳
انتقال داده ها: جابهجایی داده ها از یک مکان به مکان دیگر به هر روش اعم از فیزیکی یا الکترونیکی

۳۴
افشای داده ها: در دسترس دیگران قرار دادن داده ها به هر نحو و شکل بدون مجوز قانونی

فصل دوم
مبحث دوم

مبحث اول
ترکیب شورایعالی

ماده۳
به منظور نظارت بر انتشار اطالعات، نظارت بر حسن اجرای قوانین مربوط به شفافیت، حمایت از حقوق حریم خصوصی ارتباطاتی و 
اطالعاتی در جهت صیانت از منافع عمومی، نظارت بر قواعد حاکم بر اسرار حاکمیتی و رسیدگی نهایی به اعتراضات و اعالم نظر در 
خصوص ابهامات احتمالی و تفسیر قواعد یاد شده شورایعالی نظارت بر انتشار اطالعات با ترکیب زیر حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از 

ابالغ این قانون در قوه قضائیه تشکیل میگردد:
۱

رئیس قوه قضائیه (به عنوان رئیس شورا)؛

www.dotic.ir

http://dotic.ir/


10

۲
معاون اول رئیسجمهور

۳
وزیر اطالعات 

۴
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

۵
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

۶
رئیس سازمان بازرسی کل کشور

۷
رئیس مرکز ملی فضای مجازی

۸
سه نفر از قضات خبره آشنا به حوزه انتشار اطالعات و حفاظت از داده ها به انتخاب رئیس قوه قضائیه(به مدت سه سال)؛

۹
پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به انتخاب مجلس شورای اسالمی (به عنوان ناظر بدون حق رأی)(یک نفر از اعضای کمیسون 
امور داخلی کشور و شوراها، یک نفر از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی، یک نفر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن، یک نفر از اعضای 
کمیسیون فرهنگی، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به پیشنهاد کمیسیونهای مربوطه و انتخاب مجلس شورای 

اسالمی)؛
۱۰

سه نفر از متخصصین خبره، امین و موثق  فعال در حوزه انتشار اطالعات و حفاظت از داده ها که در تشکلهای مردمنهاد فعال در یکی از 
حوزههای تولید، پردازش، بهرهبرداری، انتشار، انتقال، افشاء و حفاظت از داده ها و اطالعات، بخشهای خصوصی و عمومی شاغلند (به 

انتخاب شورای عالی فضای مجازی)؛
۱۱

یک نفر از متخصصین خبره، امین و موثق  فعال در حوزه انتشار اطالعات و حفاظت از داده ها به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام
۱۲

یک نفر از متخصصین خبره، امین و موثق  فعال در حوزه انتشار اطالعات و حفاظت از داده ها به انتخاب دیوان محاسبات کشور
تبصره۱

دبیر شورا از بین متخصصین خبره موضوع بندهای ۱۰تا ۱۲ این ماده برای مدت سه سال توسط شورا انتخاب میشود.
تبصره ۲

دبیرخانه شورا در تهران در قوه قضائیه تشکیل میگردد.
تبصره ۳

جلسات شورا با حضور حداقل ده نفر از اعضای دارای حق رأی و یک نفر از اعضای ناظر رسمیت یافته و مصوبات با رأی اکثریت مطلق 
اعضای دارای حق رأی حاضر در جلسه معتبر میباشد.
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تبصره۴
کلیه مصوبات شورا پس از تأیید سران سه قوه قابل اجراء است.

تبصره۵
جلسات شورا در دوسال ابتدایی آغاز فعالیت باید حداقل  هر دوهفته یکبار و از سال سوم ماهانه یکبار به مدت حداقل سه ساعت برگزار 

شود
تبصره۶

برگزاری جلسات فوقالعاده با تقاضای دوسوم اعضای دارای حق رأی امکانپذیر است.
مبحث دوم

وظایف و اختیارات شورا
ماده۴

صدور مجوز انتقال بینالمللی دادهها و اطالعات  با رعایت مالحظات امنیتی و پس از کسب مجوز از نهادهای ذیربط؛
۱

تعیین استانداردهای تولید، پردازش، بهرهبرداری، انتشار، انتقال، افشاء و حفاظت از اطالعات و داده ها؛
۲

تعیین معیارها و مصادیق اسرار حاکمیتی، اسرار شغلی و حریم خصوصی ارتباطاتی و اطالعاتی؛
۳

تدوین استانداردهایی برای ارتقای امنیت سامانههای اطالعاتی که دادههای شخصی یا عمومی و دولتی را پردازش میکنند.
۴

تسلیم اطالعات در اختیار به نهادها و مراجع امنیتی و قضایی مرتبط با جرائم نقض حریم خصوصی ارتباطاتی و اطالعاتی اشخاص و عدم 
حفظ اسرار حاکمیتی و اسرار شغلی اشخاص؛

۵
انتشار عمومی ارزیابیهای انجام شده توسط خود و کمیتههای زیرمجموعه در مورد نحوه رعایت حقوق شهروندان در زمینه حریم خصوصی 

ارتباطاتی و اطالعاتی آنها؛
۶

ارائه گزارش ساالنه به دستگاهها و نهادهای ناظر؛
۷
۸

همکاری با سازمانهای بینالمللی و دولتی در جهان درحوزه حریم خصوصی ارتباطاتی و اطالعاتیکاربران درفضای مجازی؛
۹

نمایندگی دولت جمهوری اسالمی ایران در گردهماییهای بینالمللی درخصوص حفاظت از داده ها و اطالعات؛
ماده۵

شورا موظف است برای انجام برخی از وظایف خود در زمینههای تخصصی از جمله «امنیت داده ها و اطالعات»، «انتشار، افشاء و انتقال 
داده ها و اطالعات»، «تولید، ذخیرهسازی و پردازش داده ها و اطالعات»، «بهرهبرداری از داده ها و اطالعات»، «تنقیح قوانین و مقررات» و 
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«رسیدگی به شکایات» حسب ضرورت کمیته یا کمیتههای تخصصی مربوط را ایجاد کرده و ترکیب، شرح وظایف و نحوه فعالیت آنها را 
مشخص کند.

تبصره
شورا میتواند در راستای تسهیل انجام وظایف خود اختیار تصمیمگیری را در برخی موارد به کمیته یا کمیتههای تخصصی واگذار کند. 

تصمیمات کمیته ها پس از تصویب شورا و تأیید سران سه قوه الزم االتباع است.
ماده۶

شورا برای انجام وظایف و نظارت بر حسن اجرای این قانون مجاز است کارشناسانی را استخدام کند و با افراد خبره برای انجام وظایف 
محول قرارداد منعقد نماید و یا از ظرفیتهای موجود در تشکلهای مردمنهاد فعال در یکی از حوزههای تولید، پردازش، بهرهبرداری، انتشار، 

انتقال، افشاء و حفاظت از داده ها و اطالعات برای انجام وظایف محوله استفاده نماید.
ماده۷

شورا مکلف است بر حسن اجرای این قانون نظارت نماید و کلیه اشخاص مشمول موظفند به منظور اجرای 
این تکلیف گزارش عملکرد خود در اجرای این قانون را ماهانه به شورا ارسال کنند و کلیه اطالعاتی که شورا 

به منظور نظارت مطالبه مینماید به شورا ارائه نمایند. 

شورا پس از بررسی گزارش عملکرد اشخاص مشمول و بررسیهای نظارتی خود حسب موردگزارش نظارت 
خود را به مراجع و مقامات ذیصالح قضائی و اداری ارسال میکند.

ماده۸
شورا موظف است هرشش ماه یکبار گزارش عملکرد این قانون را به مجلس شورای اسالمی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نماید.

مبحث سوم
کمیتههای تخصصی

ماده۹
کمیته یا کمیتههای تخصصی موضوع ماده(۵)این قانون زیر نظر شورا برای انجام یک یا چند وظفیه یا وظایف و اختیارات زیر تشکیل می

گردد.:
۱

رسیدگی به درخواستهای اشخاص مشمول در مورد تولید، ذخیرهسازی و پردازش و بهرهبرداری دادهها و اطالعات اعم از دادهها و 
اطالعاتی شخصی یا عمومی و دولتی و تصدیق عملیات تولید، ذخیرهسازی و پردازش آنها و صدور مجوز برای فعالیت آنها؛

۲
-اعطای گواهی تصدیق عملیات تولید، ذخیرهسازی و پردازش دادهها و اطالعاتی شخصی به اشخاص مشمول که قصد انجام عملیات 

پردازش دادهها و اطالعات شخصی یا عمومی و دولتی را دارند؛
۳

دریافت و رسیدگی به شکایات مربوط به تولید، ذخیرهسازی و پردازش دادهها و اطالعات شخصی یا عمومی و دولتی و ابالغ تصمیمات 
اتخاذ شده به اشخاص و نهادهای ذیربط به عنوان مرجع اداری و ارائه گزارش به شورا؛

۴
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پاسخگویی به اشخاص مشمولی که قصد ایجاد سامانههای تولید، ذخیرهسازی و پردازش خودکار دادهها و اطالعات شخصی یا عمومی و 
دولتی را دارند؛

۵
پاسخگویی به اشخاص مشمول در زمینه سؤاالت آنها در مورد قانون الزام به انتشار اطالعات و اینکه آیا عملیات خاصی از تولید، ذخیرهسازی 

و پردازش دادهها و اطالعات شخصی یا عمومی و دولتی با این قانون مغایرت دارد یا خیر؟؛
۶

بهروزرسانی دانش مرتبط با حوزههای انتشار اطالعات و حفاظت از داده ها و اطالعات و تولید، ذخیرهسازی و پردازش آنها؛
۷

همکاری با اشخاص مشمول در زمینه انتشار، انتقال و افشای اطالعات و حفاظت از دادهها و اطالعات شخصی، عمومی یا دولتی و داده
های خود در صورت تقاضای آنها؛

۸
آموزش و آگاهسازی شهروندان و اشخاص مشمول از طریق رسانهها و اعالم تغییرات بهوجود آمده در قوانین و مقررات حوزه تولید، 

پردازش، بهرهبرداری، انتشار، انتقال، افشاء و حفاظت از اطالعات و داده ها؛
۹

جلوگیری از فعالیتهای غیرمجاز تولید، پردازش، بهرهبرداری، انتشار، انتقال، افشای دادهها و اطالعات و خاتمه دادن فعالیتهای مذکور از 
طریق مراجع ذیصالح قضائی و اداری با پیشبینی قابلیت اعتراض به تصمیمات در مراجع باالتر؛

۱۰
بررسی قابل دسترس بودن دادهها و اطالعات عمومی منتشر شده توسط اشخاص مشمول؛

۱۱
نظارت بر فعالیت متولیان مخابراتی کشور در رعایت استانداردهای اعالم شده توسط شورا در خصوص تولید، ذخیرهسازی، پردازش، 

بهرهبرداری، انتشار، انتقال، افشاء و حفاظت از اطالعات و دادهها؛
۱۲

حفاظت از حقوق شهروندان و تضمین حقوق کاربران اینترنتی در زمینه حریم خصوصی ارتباطاتی شامل جلوگیری از ارسال پیامهای 
تبلیغاتی و هرزنامهها از طریق ایمیل یا سایر رسانههای الکترونیکی؛

۱۳
ارسال هشدارهایی درخصوص وقوع رخنههای امنیتی در سامانههای خدماتدهندگان الکترونیکی که ممکن است بر دادهها و اطالعات 

شخصی اثرگذار باشد.
تبصره

کمیته یا کمیتههای تخصصی موضوع ماده(۵)این قانون برای انجام وظایف محوله خود میتوانند از ظرفیتهای موجود در تشکلهای مردمنهاد 
فعال در یکی از حوزههای تولید، پردازش، بهرهبرداری، انتشار، انتقال، افشاء و حفاظت از داده ها و اطالعات استفاده نمایند

مبحث چهارم
استاندارد و معیارهای آن

ماده۱۰
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انتشار و افشای داده ها و اطالعات و یا پردازش آنها نباید به نحوی انجام شود که منجر به افشای اسرار شغلی اشخاص حقیقی و حقوقی 
اعم خصوصی، عمومی و دولتی گردد مگر در مواردی که قانون تجویز نموده است؛

۱
دادهها و اطالعات شخصی باید بهصورت قانونی و منصفانه تولید، پردازش و ذخیرهسازی شوند؛

۲
باید تناسبی میان دادهها و اطالعات شخصی پردازش شده و اهداف پردازش وجود داشته باشد و نباید بیش از آنچه مورد نیاز است اقدام 

به گردآوری و پردازش دادهها و اطالعات شود؛
۳

دادهها و اطالعات شخصی باید دقیق بوده و در صورت ضرورت بهروزرسانی شوند؛
۴

نباید دادهها و اطالعات شخصی بیش از زمان مورد نیاز برای رسیدن به اهداف نگهداری شود؛
۵

تولید، پردازش و ذخیرهسازی دادهها و اطالعات باید سازگار با حقوقی باشد که شهروندان در این خصوص از آنها برخوردارند؛
۶

دادهها و اطالعات شخصی باید با تمهیدات فنی و سازمانی مناسب امنیتی، در برابر تولید، پردازش و ذخیرهسازی غیرمجاز و همچنین از 
بین رفتن یا تخریب تصادفی محافظت شوند؛

۷
دادهها و اطالعات شخصی باید در مقابل انتقال به کشورهای دیگر، محافظت شوند؛

۸
اشخاص مشمول مسئول نگهداری از دادهها و اطالعات باید از اطالعات در اختیار خود حفاظت نموده و اشخاص مسئول حفاظت از 

اطالعات را مشخص کنند؛
۹

رضایت  اشخاص برای گردآوری و افشا یا فروش دادهها یا اطالعات شخصی آنها در مواردی که از لحاظ قانونی مجاز است، کسب شود؛
۱۰

دادهها یا اطالعات باید با توجه به میزان حساسیت طبقهبندی و حفاظت شوند؛
۱۱

شورا و کمیته یا کمیتههای زیرمجموعه آن مدیریت نظارت بر تولید، پردازش، بهرهبرداری، انتشار، انتقال، افشاء و حفاظت از دادهها، 
اطالعات و روشها و سیاستهای نگهداری و بهرهبرداری از آنها را برعهده داشته باشند

۱۲
اشخاص مشمول موظف به بارگذاری داده ها و اطالعات در تارنماها و سامانههای دارای مجوز رسمی از شورا شوند؛

۱۳
بارگذاری داده ها واطالعات در سامانهها یا تارنماهای فاقد مجوز از شورا امکانپذیر نباشد؛

۱۴
اشخاص مشمول فاقد مجوز از شورا، مجاز به تولید، پردازش و ذخیرهسازی داده ها و اطالعات نباشند؛
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۱۵
انتشار و افشای داده ها و اطالعات و یا پردازش آنها به نحوی انجام شود که امکان شناسایی صاحب داده ها و اطالعات شخصی وجود 

نداشته باشدمگر در مواردی که قانون تجویز نموده است؛
تبصره

شورا موظف است دستورالعمل هویتزدایی صاحبان داده ها و اطالعات را در راستای عدم شناسایی صاحب داده و اطالعات ظرف مهلت 
یکماه پس از الزماالجراء شدن این قانون با همکاری تشکلهای مردمنهاد فعال در یکی از حوزههای تولید، پردازش، بهرهبرداری، انتشار، 

انتقال، افشاء و حفاظت از داده ها و اطالعات تهیه و ابالغ نماید.
۱۶

-انتشار و افشای داده ها و اطالعات و یا پردازش آنها نباید به نحوی انجام شود که منجر به افشای اسرار حاکمیتی شود مگر در مواردی 
که قانون تجویز نموده است؛

۱۷
۱۸

هر شخص صاحب داده و اطالعات بتواند در صورت درخواست به داده ها و اطالعات خود دسترسی پیدا کند و قادر باشددر خصوص 
صحت و کامل بودن آن اطالعات اعتراض کند و درخواست اصالح آنها را داشته باشد؛

۱۹
اشخاص آسیبدیده از افشا و انتشار دادهها و اطالعات شخصی آنها و نیز نهادهای نظارتی در صورت بروز هرگونه مسائل امنیتی ناشی از 

نشر دادهها و اطالعات مطلع شوند؛
۲۰

اشخاص مشمول به اخذ رضایت آشکار و مکتوب از اشخاص صاحب داده و اطالعات برای انجام مقاصد از جمله بازاریابی و ..... با استفاده 
از پایگاههای داده خود ملزم شوند، به گونهای که صاحب داده و اطالعات امکان انصراف از رضایت خود را داشته باشد.

ماده ۱۱
شورا موظف است با همکاری دستگاههای امنیتی، اطالعاتی و نظامی مصادیق اسرار حاکمیتی را با رعایت معیارهای زیر تعیین نماید:

۱
داده ها و اطالعاتی که انتشار آنها تهدید واقعی علیه ملت، موجودیت کشور یا یکپارچگی آن محسوب شود، از مصادیق اسرار حاکمیتی 

تعیین گردد.
۲

داده ها و اطالعاتی که انتشار آنها تهدید واقعی علیه دولت رسمی و قانونی که مطابق با قواعد ملی و بینالمللی استقرار یافته، محسوب شود، 
از مصادیق اسرار حاکمیتی تعیین گردد.

۳
داده ها و اطالعاتی که انتشار آنها موجب تهدید جدی علیه امنیت عمومی محسوب شود، از مصادیق اسرار حاکمیتی تعیین گردد.

۴
داده ها و اطالعاتی که انتشار آنها در ایجاد تهدید جدی علیه امنیت عمومی مؤثر محسوب شود، از مصادیق اسرار حاکمیتی تعیین گردد.

۵
ارتباط مستقیم و بالواسطه با آزادی اطالعات و تهدید علیه امنیت ملی وجود داشته باشد.
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۶
محدودسازی آزادی اطالعات تنها راه پیشگیری از تهدید و خنثی نمودن آن باشد.

۷
محدودسازی آزادی اطالعات به عنوان استثناء بر اصل آزادی اطالعاتی مد نظر قرار گیرد.

۸
در مقام شک در تعیین مصداق، به اصل آزادی اطالعاتی استناد شود.

۹
از تخصیص اکثر در تعیین مصادیق خودداری شود.

۱۰
محدودسازی باید با ارزشهای مردمساالری هماهنگ و منطبق باشد.

۱۱
محدودیتهای مبتنی بر امنیت ملی نباید متضمن هیچگونه تبعیضی باشد.

۱۲
منافع ملی حاصل از محدودیتهای مبتنی بر امنیت ملی بیشتر از منافع همگانی آزادی اطالعات باشد.

مبحث چهارم
راستیآزمایی و سنجش اطالعات

ماده ۱۲
شورا موظف است از طریق کمیته یا کمیتههای زیرمجموعه خود کلیه دادهها و اطالعات بارگذاری شده توسط اشخاص مشمول را ظرف 
مدت ده روز راستیآزمایی و صحتسنجی نماید و اطالعات بارگذاری شده در سامانه رسمی خود را با اطالعات بارگذاری شده در تارنما 
رسمی و یا سامانه دادهپرداز تطبیق دهد و مغایرتها و ایرادات داده ها و اطالعات بارگذاری شده را به مشمول اعالم نماید. عدم اعالم نظر 

در مهلت مذکور به معنی تأیید صحت دادههای بارگذاری شدهاست.
ماده۱۳

به منظور افزایش بهرهوری و تولید در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضائی و ایجاد زمینه برای استفاده صحیح از داده ها و 
اطالعات در جهت ارتقای سطح کیفی جامعه، شورا موظف است با استفاده از ظرفیت تشکلهای مردمنهاد و نهادهای عمومی غیردولتی و 
شرکتهای دانشبنیان و اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص نسبت به پردازش و تحلیل دادهها و اطالعات منتشر شده درسامانهها و 
تارنماهایی که براساس تکالیف مذکور در این قانون ایجاد یا طراحی میشوند، اقدام نماید و نتایج حاصل از پردازش و تحلیل دادهها و 
اطالعات را پس از بررسی در شورا و تصویب آن حسب مورد به دستگاههای دولتی و نهادهای ناظر در آن حوزه جهت بهرهبرداری ارائه 
نمایند. ارائه نتایج حاصل از پردازش و تحلیل دادهها و اطالعات مرتبط با حوزه فعالیت اشخاص خصوصی و عمومی منوط به درخواست 

آنان و پرداخت ارزش مالی تحلیل و پردازش به تحلیلگر و ارزیاب میباشد.
ماده ۱۴

شورا موظف است دستورالعمل ارزشگذاری مالی تحلیل دادهها و اطالعات توسط اشخاص مجاز موضوع ماده(۱۳) این قانون را به گونه
ای تنظیم نماید که شخص استفاده کننده از نتایج تحلیل و پردازش دادهها و اطالعات موظف شود ارزش مالی مذکور را به تحلیلگر و 

پردازشکننده پرداخت نموده یا تحلیلگر و پردازش کننده را در درآمدهای حاصل از تحلیل و پردازش دادهها و اطالعات سهیم نماید.
تبصره
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پنج درصد از درآمد حاصل از اجرای این ماده توسط شخص استفاده کننده از نتایج تحلیل و پردازش دادهها و اطالعات به حساب خاصی 
نزد خزانهداری کل کشور به نام شورا واریز و  درآمد حاصله در قالب بودجه سنواتی به شورا تخصیص مییابد.

مبحث پنجم
رسیدگی به شکایات

ماده۱۵
شورا موظف است از طریق کمیته یا کمیتههای زیرمجموعه خود شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در موارد زیر را دریافت و بررسی 

نموده و در صورت کشف تضییع حقوق اشخاص موارد مزبور را به مراجع صالح قضائی یا اداری جهت طی مراحل قانونی ارسال نماید:
۱

ادعا درخصوص اینکه دادهها و اطالعات شخصی فردی توسط یکی از اشخاص مشمول این قانون بدون مجوز قانونی یا رضایت صاحب 
داده و اطالعات، گردآوری یا تولید یا نگهداری شده یا مورد استفاده قرار گرفته یا افشا شده است؛

۲
ادعا درخصوص رد درخواست دسترسی به دادهها و اطالعات شخصی فردی خود؛

۳
ادعا درخصوص سلب یکی از حقوق حریم خصوصی ارتباطاتی و اطالعاتی اشخاص؛

۴
ادعا درخصوص رد درخواست اصالح دادهها و اطالعات شخصی فردی توسط اشخاص مشمول؛

۵
ادعای اشخاص درخصوص دسترسی به دادهها و اطالعات شخصیشان توسط اشخاص مشمول در بازه زمانی نامعقول؛

۶
ادعای اشخاص درخصوص دسترسی آنها به دادهها و اطالعات شخصی خود در زبانی غیررسمی یا فرمت رایانهای غیرمعمول؛

۷
ادعا مبنی بر مطالبه وجه توسط اشخاص مشمول برای در اختیار قراردادن دادهها و اطالعات شخصی فرد متقاضی؛

۸
شکایات در مورد مسائل مربوط به گردآوری، نگهداری، افشا یا استفاده از داده و اطالعات شخصی؛

۹
گزارش مربوط به حفاظت از حریم خصوصی ارتباطاتی و اطالعاتیاشخاص؛

۱۰
گزارش مربوط به امکان گسترش حقوق اشخاص در مورد حریم خصوصی ارتباطاتی و اطالعاتی کاربران در فضای مجازی؛

۱۱
گزارش مربوط به گردآوری، نگهداری یا نابودسازی، افشا یا استفاده از دادهها و اطالعات شخصی اشخاص توسط اشخاص مشمول؛

تبصره۱
شکایات موضوع این ماده مانع مراجعه افراد به صورت مستقیم نزد مراجع صالح قضائی نمیشود.

تبصره۲
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تصمیمات کمیته یا کمیتهها تا بیست روز پس از ابالغ به ذینفعان قابل اعتراض در شورا میباشد و تصمیمات شورا نیز قابل اعتراض در 
دیوان عدالت اداری میباشد.

تبصره۳
هریک از تشکلهای مردمنهاد فعال در یکی از حوزههای تولید، پردازش، بهرهبرداری، انتشار، انتقال، افشاء و حفاظت از داده ها و اطالعات 
مجازند در حوزه تخصصی فعالیت خود نزد کمیته یا کمیتهها یا شورا یا مراجع قضائی صالح طرح شکایت نمایند و در صورتی که در طول 

یکسال شمسی فقط سه بار شکایت وی رد شود، در طول آن سال حق طرح شکایت آن تشکل سلب میگردد.
ماده ۱۶

شورا موظف است از طریق کمیته یا کمیتههای زیرمجموعه خودجهت تحلیل و پردازش داده ها فقط به اشخاصی اجازه دهد که زیرساخت
های فیزیکی و نرمافزاری آنها در خاک جمهوری اسالمی ایران مستقر باشد.

ماده ۱۷
تولید، پردازش و ذخیرهسازی دادهها و اطالعات توسط یک کنترلگر داده در خارج از خاک جمهوری اسالمی ایران به استثنای دادهها و 

اطالعات شخصی که برای استفادههای صرفاً شخصی توسط یک فرد حقیقی مورد استفاده قرار میگیرند، ممنوع است.
فصل سوم

تکالیف اشخاص مشمول
مبحث اول

کلیات
ماده ۱۸

دادهها و اطالعاتی که راجع به تأسیس، ساختار، مؤسسات و شرکتهای تابع و وابسته، مدیران و کارمندان، وظایف و اختیارات، فرآیندهای 
اداری فعالیت، طرحها و برنامههای مصوب و گزارشهای عملکرد باشد.

۱
دادهها و اطالعاتی که از گیرندگان خدمات یا کاال اخذ میشود؛

۲
دادهها و اطالعات مربوط به فعالیت خود که تحلیل آنها در مدیریت و برنامهریزی کشور موثر است؛

۳
۴

صورتهای مالی و اطالعات راجع به اموال، داراییها، درآمدها و هزینهها، مشخصات امالک و ساختمانها (تحت 
تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بهرهبرداری)، تسهیالت، هدایا، موقوفات و همچنین کمکها و واگذاریهای 

بالعوض اعم از اعطائی و دریافتی؛
۵

آرای قطعی و تصمیمات صادره از مراجع قضائی و غیرقضائیله یا علیه خود با رعایت ماده (۳۲) این قانون؛
۶

متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معامالت بزرگ و متوسط و کوچک، به ترتیب مقرر در 
آییننامه اجرائی این قانون؛
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۷
مبالغ تعرفهها و عوارض و هزینههای ارائه خدمات و مصوبات مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به 

صالحیت تصویب؛
۸

داده ها و اطالعات راجع به فرصتهای سرمایهگذاری و تعیین قالبهای سرمایهگذاری و شرایط استفاده از فرصتها
۹

تمامی اسناد باالدستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود؛
تبصره

قوانین و مقررات موضوع این بند باید عالوه بر پایگاه اطالعرسانی اشخاص مشمول، در سامانه ملی قوانین و 
مقررات جمهوری اسالمی ایران وابسته به معاونت حقوقی رئیسجمهور نیز منتشر شده و در دسترس عموم 

قرار گیرند.
ماده ۱۹

اشخاص مشمول موظفند ظرف مدت یک هفته پس از اعالم مغایرتها و ایرادات شورا یا کمیته یا کمیتهها درخصوص اطالعات و داده
های موضوع ماده (۱۸) این قانون، نسبت به رفع ایرادات و اصالح مغایرتهای اعالمی اقدام نمایند. تخلف از اجرای این حکم برای بار 
اول مستوجب جریمه نقدی معادل یک درصد تراکنش مالی ساالنه شخص متخلف و برای هر بار تکرار تخلف یک درصد به جریمه نقدی 

قبلی اضافه میشود.
ماده ۲۰

هر شخص مشمول این قانون موظف است از دادهها و اطالعات شخصی اشخاص که در اختیار وی میباشد، 
مطابق استاندارد اعالمی از سوی شورا نگهداری و حفاظت نماید و مجاز به انتقال یا فروش داده ها و اطالعات 
شخصی اشخاص به اشخاص حقیقی، حقوقی اعم از خصوصی، عمومی و دولتی نیست و در موارد ضروری 
با حکم مقام قضائی و یا رضایت صاحب داده و اطالعات که مکتوب در سامانه دادهپرداز اعالم میشود، انتقال 

یا فروش داده ها و اطالعات شخصی اشخاص به صورت محدود مجاز است.

ماده ۲۱
هریک از اشخاص مشمول این قانون موظفند کارشناس یا کارشناسانی را به عنوان مأمور تولید، پردازش، ذخیرهسازی و حفاظت از داده ها 

و اطالعات، بهکارگیری نماید.
ماده ۲۲

-هریک از اشخاص مشمول موظف است درصورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی جهت دسترسی به 

اطالعات مربوط به خود و یا تصمیمات اداری که مستقیماً مربوط به وی میشود، داده ها و اطالعات مربوط را 
به شرح زیر در اختیار متقاضی قرار دهد:

۱
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کلیه دادهها و اطالعات شخصی متقاضی با آخرین پردازش؛
۲

مفاد اصلی تصمیم؛
۳

تاریخ صدور تصمیم
۴

مستندات قانونی، ادله و استداللهای منجر به اتخاذ تصمیم؛
۵

اعالم مرجع تصمیم؛
۶

مهلت اعتراض به تصمیم یا تجدیدنظرخواهی نسبت به آن؛
۷

نام و سمت تصمیمگیرنده
ماده ۲۳

انتشار و افشای داده ها و اطالعات زیر توسط اشخاص مشمول ممنوع است:
۱

داده ها و اطالعات طبقهبندیشده از جمله اسرار حاکمیتی و اسناد طبقهبندی شده دولتی
۲

داده ها و اطالعاتی که انتشار یا افشای آنها مخل آسایش و امنیت کشور باشد.
۳

داده ها و اطالعات مربوط به حریم خصوصی ارتباطاتی و اطالعاتی اشخاص؛
۴

-داده ها و اطالعاتی که انتشار یا افشای آنها مخل پیشگیری از جرم یا کشف جرم یا تعقیب یا دستگیری مجرمان شود.
۵

اطالعاتی که افشای آنها مغایر عفت عمومی بوده یا اشاعه فحشا محسوب میشود؛
۶

اسرار شغلی، تجاری و حرفهای اشخاص حقیقی و حقوقی؛
۷

داده ها و اطالعاتی که انتشار یا افشای آنها مانع وصول مالیات یا عوارض یا ممیزی مالیاتی شود.
۸

داده ها و اطالعاتی که انتشار یا افشای آنها مانع نظارت بر مهاجرت از کشور شود.
۹

سایر مواردی که طبق قوانین خاص برای افشای آنها ممنوعیت و یا ترتیب خاص پیشبینی شده است.
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تبصره
در موارد ابهام یا اختالف در تشخیص مصداق، نظر کمیته مربوطه یا شورا مالک عمل است.

ماده ۲۴
همه اشخاص مشمول این قانون که در قلمرو جمهوری اسالمی ایران اقامت یا حضور دارند و یا سرور خدمات آنها در قلمرو جمهوری 
اسالمی ایران مستقر است و یا ارائه دهنده خدمات خارجی در خاک جمهوری اسالمی ایران هستند، موظف به رعایت مفاد این قانون می

باشند.
مبحث دوم

انتشار داده ها و اطالعات در حوزه قانونگذاری و تدوین مقررات
ماده ۲۵

گزارش آماری از میزان مشارکت نمایندگان در رأیگیری و ارائه نمودار میزان آرای مثبت، منفی و ممتنع در هریک از رأیگیریهای
۱

فهرست و متن طرحها و لوایح اعالم وصول شده و در حال بررسی براساس موضوع و عنوان؛
۲

متن قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی در هر دوره؛
۳
۴

فهرست و متن آییننامهها، اساسنامهها، تصویبنامهها و بخشنامههای مصوب هیأت وزیران یا مصوب رئیس قوه قضائیه براساس موضوع و 
عنوان؛

۵
فهرست و متن سیاستهای کلی نظام و قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

۶
فهرست و متن مصوباتی که در شورای نگهبان بررسی شده و نظرات این شورا درخصوص آنها

۷
فهرست و متن نظرات تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول قانون اساسی

۸
فهرست کمیسیونهای تخصصی و اسامی و سوابق تحصیلی و اجرائی و حرفهای اعضای کمیسیونها

۹
گزارش ساالنه عملکرد تقنینی

۱۰
ماده ۲۶

تمامی شوراها، مجامع و نهادهای مؤثر در فرآیند قانونگذاری و همچنین نهادهای تصمیمگیرنده که دارای صالحیت سیاستگذاری یا وضع 
قانون و مقررات هستند،موظفند عالوه بر انجام تکالیف مذکور برای اشخاص مشمول در این قانون به نحو اختصاصی نسبت به انتشار داده 

ها و اطالعات زیر در پایگاه اطالعرسانی خود جهت دسترسی عموم اقدام کنند:
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۱
مستندات قانونی صالحیت وضع مقررات؛

۲
اسامی، سوابق تحصیلی، اجرائی و حرفهای تصمیمگیرندگان به همراه مستندات؛

۳
آییننامه داخلی، تقویم و دستور جلسات و وضعیت حضور و غیاب تصمیمگیرندگان؛

۴
متن مصوبات؛

۵
گزارش ساالنه عملکرد نهاد و دبیرخانه (در صورت وجود دبیرخانه)؛

ماده ۲۷
مؤسسات عمومی که صالحیت ارائه طرح، الیحه و یا پیشنویس مصوبه دارند، موظفند گزارش ارزیابی تأثیرات 
و پیامدسنجی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی آن را با رعایت ضوابط مربوط تهیه و در پایگاه 
اطالعرسانی خود منتشر کنند. همچنین مؤسسات یادشده باید پیشنویس طرح، الیحه و مصوبه موردنظر خود 
را همزمان با ارائه به مجلس شورای اسالمی یا هیأت وزیران، حسب مورد در پایگاه اطالعرسانی خود منتشر 

کنند.
مبحث سوم

انتشار داده ها و اطالعات در حوزه نظارت بر قوای سهگانه
ماده ۲۸

قوای سهگانه(مجریه، مقننه و قضائیه)، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و موسسات تابعه و وابسته به آنها که به نحوی از 
انحاء وظیفه یا اختیار نظارت برای اجرای قوانین و مقررات را دارند، عالوه بر انجام تکالیف مذکور برای اشخاص مشمول در این قانون 

به نحو اختصاصی و حسب مورد نسبت به انتشار داده ها و اطالعات زیر در پایگاه اطالعرسانی خود اقدام کند:
۱

متن تذکرها و سؤاالت نمایندگان و پاسخهای مقامات و مسؤوالن ذیربط؛
۲

مشخصات رسانههایی که امتیاز یا مالکیت آنها کالً یا جزئاً به نمایندگان متعلق باشد یا مدیر مسؤولی آنها را 
برعهده داشته باشند؛

۳
تعداد و دالیل شکایت هر نماینده از روزنامهنگاران و رسانهها؛

۴
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تمامی گزارشهای تحقیق و تفحص مجلس شورای اسالمی و گزارشهایی که باید بهموجب قوانین و مقررات 
به مجلس شورای اسالمی تقدیم شوند مانند گزارش تفریغ بودجه؛

۵
گزارش تحلیلی و مقایسهای کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مشتمل بر 
مشخصات شکایتهای دریافتشده و رسیدگیشده به تفکیک شاکیان، نهادهای مورد شکایت، موضوع 

شکایت و نتیجه حاصله، بارعایت ماده (۳۲) این قانون؛
۶

گزارش عملکرد هر نماینده در ارتباط با وظایف نمایندگی؛
۷

گزارش شکایتها و دیگر موارد مطروحه نزد هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسالمی و نتایج رسیدگی؛
۸

گزارش عملکرد شورای نگهبان در انتخابات مجلس شورای اسالمی و ریاست جمهوری و خبرگان رهبری
۹

گزارش عملکرد مجلس شورای اسالمی در انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا
۱۰

گزارش عملکرد دیوان محاسبات درنظارت بر اجرای قوانین و گزارش تفریغ بودجه ساالنه به تفصیل
۱۱

گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور و اعالم فهرست تخلفات احراز شده دستگاههای اجرائی و خالصه تصمیمات اتخاذ شده در 
خصوص آنها

۱۲
گزارش عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی و اعالم فهرست پروندههای بررسی شده و خالصه احکام صادره در خصوص آنها

۱۳
گزارش عملکرد بازرسی وزارت بازرگانی و اعالم فهرست پروندههای بررسی شده و خالصه احکام صادره در خصوص آنها

۱۴
گزارش عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و اعالم فهرست پروندههای بررسی شده و خالصه احکام صادره در خصوص آنها

مبحث چهارم
انتشار داده ها و اطالعات در حوزه قضائی و اداری

ماده ۲۹
تمامی مراجع رسیدگی قضائی و اداری موظفند عالوه بر انجام تکالیف مذکور برای اشخاص مشمول در این قانون به نحو اختصاصی جهت 
رسیدگی به شکایات و حل اختالفات نسبت به انتشار داده ها و اطالعات زیر در پایگاه اطالعرسانی خود اقدام کنند تا در دسترس عموم 

قرار گیرد:
۱

نوع مرجع، مستندات قانونی صالحیت رسیدگی و فرآیند اتخاذ تصمیم؛
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۲
آمار پروندههای در جریان به تفکیک موضوعی و مرحله رسیدگی.
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح: 

طرح الزام به انتشار داده و اطالعات  تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون
☐

(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن
☐

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ██ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شكلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد
☐

دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد
☐

دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد
☐

دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد
☐

دارد ██ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ☐ یک موضوع
☐

ماده واحده ☐

است و پیشنهاد آن به عنوان
بیش از یک موضوع

☐

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد.
☐

می باشد.
☐

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ██ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند چشمانداز؛

ندارد. ██

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز 
مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. ██    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس (ماهوی)؛

شده است. ██ الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی     
نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

نمی شود ██ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با طرح / الیحه تقدیمی با سند چشم انداز: ۱-یکی از مصادیق مجازاتهای درجه ۷ در قانون مجازات اسالمی 
مصوب ۱۳۹۲ حبس از نود و یک روز تا شش ماه است. بنابراین، قسمت آخر ماده ۴۹ طرح از این حیث با بند ۱۴ سیاست

های کلی قضائی مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۷۱ مقام معظم رهبری و بند ۶۴ سیاستهای کلی قانون برنامه ششم توسعه مصوب 
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ مقام معظم رهبری، که بر بازنگری در قوانین جزایی به منظور کاستن از محکومیت به حبس و تبدیل آن به 

مجازاتهای دیگر و متناسب سازی مجازاتها با جرایم تصریح دارد، مغایر است. 
۲-در ماده ۱۷ طرح، کلمه «خاک» به به کلمه «قلمرو» تغییر یابد. 

۳-در بند ۳ ماده ۲۵ طرح، فهرست نظرات مشورتی معاونت قوانین اضافه شود. 
۴-برای حفظ حریم خصوصی اشخاص، در بند ۲ ماده ۲۶ عبارت «به استثنای دادهها و اطالعات شخصی افراد» به آخر 

عبارت «افشای سوابق تحصیلی و اجرائی به همراه مستندات » اضافه شود. 
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این اداره

کل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ██   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
وجود ندارد ██   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ██

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این موضوع 

الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل

ب- سوابق قانونی
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