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سخن ناشر

یکی  عنوان  به  گرایش هایش  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته 
از  زیادی  گروه  کشور،  دانشگاهی  رشته های  پرطرفدارترین  از 
دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب نموده است. دانشجویانی که 
پس از تحصیل، وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و جایگاه های 
گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. منابعی که در دانشکده 
های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار 
آن ها قرار دارد، در واقع مجموعه کتاب ها و جزوه هایی هستند که 
طی سالیان متمادی کمتر تغییر یافته و از صورتی به صورت دیگر 
تبدل پیدا کرده اند. این در حالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان 
به مجموعه های پربار و سودمند، امری غیر قابل انکار است. به این 
نیازهای  رفع  برای  ارزشمند  و  تدوین کتب غنی  ترتیب ضرورت 
علمی دانشجویان این رشته و نیز رشته های قریب به حقوق، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. کتاب هایی که از یک سو، 
نیاز دانش پژوهان در آن ها،  با  روزآمدی و از سوی دیگر، تناسب 
مؤسسه  باشد.  گرفته  قرار  نویسنده،  و  ناشر  لحاظ  و  توجه  مورد 
آموزش عالی آزاد چتردانش به عنوان مجموعه ای پیشگام در امر 
نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های موثری 
در همراهی با دانشجویان رشته حقوق بردارد. این موسسه افتخار 
دقیق  رصد  با  و  خود  فراوان  تجربیات  از  بهره مندی  با  که  دارد 
نیازهای علمی دانشجویان، اقدام به تولید آثاری نماید که مهم ترین 
دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری باشد. انتشارات 
ارائه خدمات  با  چتر دانش امیدوار است که در این مسیر بتواند 

درخشان، شایستگی های خود را به اثبات رساند.

                    فرزاد دانشور
                          مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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فصل اول: تعاريف و کليات
       بند اول: تعاريف:

ماده 1- در این قانون اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط 
به کار می رود:

الف- 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- اطالعات شخصی: اطالعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، 
خانوادگی،  زندگی  وضعیت  کار،  محل  و  سکونت  محل  نشانیهای 
رمز  و  بانکی  حساب  شماره  جسمی،  ناراحتیهای  فردی،  عادتهای 

عبور است.
ج- اطالعات عمومی: اطالعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین 
از  اداری که  ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات  نامه ها، آمار و 

مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.
د- 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.
خصوصی  مؤسسه  قانون،  این  نظر  از  خصوصی:  مؤسسات  هـ- 
شامل هر مؤسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء مؤسسات عمومی 

است.
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بند دوم: آزادی اطالعات:
ماده 2- 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.
ماده 3- 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.
به  اطالعات  دهندگان  اشاعه  و  کنندگان  تهیه  اجبار  ماده 4- 
صالح  مقام  حکم  به  مگر  است  ممنوع  خود  اطالعات  منابع  افشاء 
اشاعه  و  کنندگان  تهیه  مسؤولیت  نافی  امر  این  البته  و  قضائی 

دهندگان اطالعات نمی باشد.

بند سوم: حق دسترسی به اطالعات:
ماده 5- مؤسسات عمومی مکلفند اطالعات موضوع این قانون 
را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار 

دهند.
برای مردم است  تبصره- اطالعاتی که متضمن حق و تکلیف 
باید عالوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعالن عمومی و 

رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد.


