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 1بررسی حق آگاهی مردم به عنوان یک حق اساسی
 

 2حبيبي محمد حسن

 

 چکیده      
را  اطالعات به يجستجو یا دسترس حقاز سویي  .مي باشد ایابعاد گسترده دارای . این حقاست یشهروند حقوق از جمله آگاهي حق         

 روشنایه آیندمتضمنتواند نمي آگاهيتضمين حق بدون نيز ساالریمردمدانست و از دیگر سوی بيانعناصرآزادیترینازضروری یكيمي توان 

را مد نظر قرار مي دهد،  اطالعات در جستجوی ، آزادیآن مضيق در مفهوم دارای دو مفهوم مضيق و موسع مي باشد. این حق آگاهي حق باشد.

 عمومي تواند مساعيمي دولتكارگزاران اندیشيمصلحتگاه،  .است اطالعات دریافت یا حق اطالعات به دسترسي حق، شاملآن عسمومفهوم اما

 حتت اطالعات به عموم دستيابي حق ، مستلزماطالعات آزادی ، محدود كند.اطالعاتدارنده دولتي اركان و دولت از اطالعاتكسب را برای

 كه است مدیدی، مدتمؤثر مردم و مشاركتمقامات ، پاسخگو بودندموكراسي الزمه عنوان تنها به نه حق و این است عموميمقامات كنترل

 قرار گرفته حمایت كشورها مورد اساسيو قوانين الملليبين قوانين موجببه بشربنيادین از حقوق یكي عنوانتحت ، بلكهشده واقع مورد شناسایي

 تهشناخ رسميت كشور سوئد به حقوقي در نظامقانون عنوانبهكه است سال 022از  ، بيشدر اختيار دولت اطالعات به دسترس همگاني حق .است

، دوران. در اینهستيم الملليبين نهایسازمادر سطح كشورها و هم در سطح هم آن گسترده اخير ما شاهدپذیرش دهه درسه ، ولياست شده

 در برگيرنده هر یك اند كهگرفتهرا پيش هایيوخطمشي كرده را تصویب قوانيني الدوليبين مالي مؤسسات ،الملليبين هایدولتها، سازمان

 قرار دارند تحكوم عمومي در اختيار اركان كهاستاطالعاتي به منظور دسترسي به تمهيداتي

 3مقاله حاضر ضمن تحليل مفهومي حق آگاهي به بررسي جایگاه آن در اسناد و مقررات داخلي و بين المللي مي پردازد.         

 

 حق بر آگاهي، قانون اساسي، حقوق شهروندی. کلید واژه ها:
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 تهران دانشگاه سياسيو علوم  حقوق دانشكده علمي عضو هيأت 0 

 طرح همكار اميرساعد وكيلباشد و آقایمي حبيبي محمدحسن آقای آنمجری كه است تحقيقي موضوع ایران حقوقي در نظام مردم آگاهي حق جایگاه 3 

 .است شده تهيه اميرساعد وكيل آقای با همكاری مقاله واین مذكور است
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 مقدمه

 

 مسائل در خصوص درست اطالعاتبه دستيابي.است ایگستردهابعاد  دارای كه است شهروندان حقوق از جمله آگاهي حق

در كوشش سانسور، ، ممنوعيتانتشاراتي و نشر، ایجاد مؤسسه ،چاپمطبوعاتي و نيزآزادیهای الملليو بين داخلي و حوادث

در  مردماز حقوق رادیو و تلویزیون هازجمل ارتباط جمعي وسایل در باب دقيق و ایجاد مقرات مطبوعاتو سالمت طرفيبي

 .آیدمي حساب مردمساالر بهدر نظام از اطالعات گيریبهره

 به دسترسي حقآن عسموباشد و در مفهوممي اطالعات در جستجوی ، آزادیآن مضيق در مفهوم آگاهي حق 

 ایرا بر عمومي در مساعي تواند دخالتمي دولتكارگزاران اندیشيمصلحت . امااست اطالعات دریافت یا حق اطالعات

 را در ، مردممصلحت بهانه توانندبه، محدود كند. دولتها نمياطالعاتدارنده دولتي و اركان از دولت اطالعاتكسب

بماند،  مخفي از مردم انحاكم گذرد و اگر اعمالمي آنها چهدر جامعه ندانند كه نگهدارند، اگرمردم خبریبي

 بيابند.  امور جامعه و یا در اداره داشته خویش سرنوشت در تعيين سهمي توانندميچگونه

را عاتاطال ایعده ایبگونهداشته همراه را در سراسر دنيا به دمكراسي ، تقویتو حكومت دولتبودن پاسخگو 

 رسيدستكند، حقميرا فراهم دمكراسي قوام زمينه ایبطور فزاینده حق از این قانوني حمایت.اندناميده دمكراسي اكسيژن

 ا در نظامر مردم استمرار حاكميت زمينههستند كه ازآزادیهایي همگي سياسي مشاركت ،حقبيان آزادی ، حقاطالعات به

ردد. گعموميارتقاءدانشتواندباعث، ميعملكرد حكومت در باب عاتانتشار اطال به دولت الزام.كندميتسهيل جمهوری

شود مي ردهبطور گست عمومي آگاهيسبب اطالعات با دادنوقایع جزئياتمنتشر كردن وظيفه عنوان ها بهدولت فشار روی

ناد در اس ایومنطقه جهاني بشری حقوق در معاهدات اطالعاتيخواهد بود. حقوق آگاهانه گيریتصميمبرای و مبنایي

 آن بقهسا مقاله در این اند كهشده تدارك داخلي و قوانيناساسي در قوانين از جمله داخليحقوق در سطح و حتي حقوقي

 .گيردقرار مي مورد بررسي حقوقيدراسناد مختلف

منظور  قرار دارد. عموميدراختيارمقامات كه است اطالعاتي كردن فراهم ، وظيفهدر بعد دیگر آن اطالعاتي حقوق 

 برای اطالعاتبه . دسترسياست مرتبط با امور جامعه بامسؤوليت توام اجرائي اقداماتكليه معني به عمومي مقامات از عنوان

 كه تاس مردم بوسيله اساسي نقش ایفای برایشرط الزم اطالعات كسب .است اعمال قابلو حقوقي حقيقي هر شخص

 مشاركتدارد. حق مستقيمرابطه آنان و سياسي اجتماعي سرنوشت تعيين با حق اًمخصوصگيریدر تصميم مشاركت ازطریق

 گاهيآ بدون الریسا. مردماست گيریتصميمازراه اثرگذاری و دیگری آگاهي حق یكي است دو جزء تركيبي دارای

 شرشاملب حقوق موارد از مقررات در برخي خسارت از جبران برخورداریباشد. حق روشنایه آیند كنندهتواند تضميننمي

 بسياری در گيریدر تصميم ومشاركت از آگاهي برخورداری گردد. تضميننيز مي آگاهي كسباز حق دولت تخلفات

در اتخاذ  عمومي مشاركت شرط الزم اخبار و اطالعات به دسترسي.اندشده مطرحایبطور گسترده الملليو بين ملي ازقوانين

در  مردماز نقش بهينه گيریوبهره سياسي توسعه در طرح مهمي تواند نقشو مي است دولتي برفعاليتهایو نظارت تصميم

 .ایدنم ساالر را فراهممردم نظام
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 اطالعات آزادي سوي به جهانی هايگرایش

 
راد، و اف مدني جامعه ،نهادهایالدوليبينكشورها، سازمانهای یعني الملليبين اعضاء جامعه تمامي در ميان امروزه 

 د درمتنرا بای موضوع ، اینصاحبنظراناز  نظر خيلي شود و بهميمشاهده از اطالعاتمندیبهره حق پذیرش سمت به تمایل

را  كشورها، مقرراتي از قوانين ، خيليحقاین تحقق اخير در جهت بشر گنجاند. در چند سالحقوق مورد حمایت مجموعه

 دریك شود كهمي هادیدهاز سازمان . در بسياریاست االجرا نمودهرا الزم حق ایناجرای اند كهمورد مقرر داشته دراین

 .نمایندمي اطالعات افشاء و عرضه به ، اقدامفرآیند منظم

 

 است بشری بنيادیناز حقوق یكي شود، خوانده در دموكراسي زیربنایي عامل یك بعنوان از آنكه پيش حق این 

 بشر مصوب حقوق جهاني اعالميه 11 باشد. مادهبرخوردارمي انسانيموجوداتتمام ذاتي با كرامت از ارتباط عميقي كه

 توان. چطور مي9كندمي توصيفدموكراسي اكسيژن مثابه را به ، اطالعات1193دسامبر 12متحد در  ملل عموميمجمع

در  گاهانهانندبطور آتو مورد نياز خود به اطالعات به آزادانه دسترسيبدون سياسي جامعه در یك شهروندانتصور كرد كه

، حضور گيریتصميم ، درفرآیندهایگوناگونخود در شئون جامعه سرنوشت تعيين یا در راستای جسته شركتانتخابات

 باشند؟ داشته مؤثری

هستند  از نكاتي شایستهو اتخاذ تدابيرحكومتي و مسئولين مقامات پاسخگو بودن چون معاصر، معيارهایي در دنيای 

اید ب از اطالعات آزادانه مندیبهره حق استو اینها در حالي است كردهخود معطوف را به الملليبين ناظرین نگاه كه

 زمينه رورشجز پ اینتيجه كاریپنهان به منصبانصاحب باشد. اختفاءو تمایل یافته تحقق و مقدمه فرض پيشبعنوان

 تواندميحاضرن در حال دولتي هيچ كه است مباني . بر همينو استبداد رانخواهد داشت ،سوءمدیریتز قدرتا سوءاستفاده

 عنوان را به عمومي مقامات اقداماتبهبخشيدن شفافيت یا ضرورت انكار كرده از اطالعات مندیرا در بهره مردم حقاً رسم

 .رد كند دربرابر ملت دولتپاسخگو بودن و دموكراسي بنيادین اصل یك

 وانبعن همگاني رسانياطالعنهادهایاین برخوردار هستند، در واقع كليدی ها از نقش، رسانهمهم این در خصوص 

كنند. در شنق یفایباید ا مردم روی به اطالعات جریانو باال بردن ومؤثر در افزایش مسئولين و ناظر اقدامات باندیده یك

 نهادهای از فعاليت اختفاء مانع فرهنگ و تقویتكاریبا پنهان حاكم تنهاطبقه نه شود كهمي دیده رسالت این مقابل

 معيارهایسرییكبر مبنای بيان آزادی از پيش بيش محدودكردن به قوانيني خود و وضع دررویه گرددبلكهمي رسانياطالع

 توانشود ميمي دیده مختلفكشورهای حقوقيدر چهارچوب كه هایيگمارند. با وجود تفاوتمي همت غيرمعقول

 همگانهك كيفری با مسئوليت همراه توهين درخصوص و مقرراتي قوانين ، وضعصدور مجوز نشررسانه مثل هایيرویه

 ساختار دولتي كرد كه . باید اضافهیافت توانمسير ميسانسور را در این نظام گرفتنبكار كنند و حتيمي ترغيب سكوترابه

 اغلب كهاست شده ها موجبدررسانه عمومي كالن گذارانسرمایه بر انجام دولت و نظارت رسانياطالعبزرگنهادهای

 همه با این.باز بمانند بيطرفانه خبری هایگزارشو پخش موميع منابع درجهت خدمت خود یعني اصلي ها از رسالترسانه

                                                 
9-The Public's Right to know: Principles on Freedom of Information legislation 

(London:Article 19, 1999), preface. 
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 ویاز س حق این را برشناسایي ، فشارزیادیالدوليبينهایسازمان با حمایت مدني و نهادهای مردم كه دریافت توانمي

 .اندبرگزیدهو سو را  سمتدر این ها اقدامدادگاه كنند و درموارد زیادیوارد مي دولت

 

 المللیبين مورد حمایت بشري حق یک اطالعات آزادي -1

  
 ها بهتن نه حق و ایناست عموميمقامات كنترل تحت اطالعات به عموم دستيابي حق ، مستلزماطالعات آزادی 

، دهش واقع مورد شناسایي كه است مدیدیمدت، مؤثر مردم و مشاركتمقامات ، پاسخگو بودندموكراسي الزمه عنوان

 قرار گرفته تكشورها مورد حمای اساسيو قوانين الملليبين قوانين موجببه بشریبنيادین از حقوق یكي عنوانتحت بلكه

 .است

كشور  حقوقي در نظامقانون عنوانبهكه است سال 022از  ، بيشدر اختيار دولت اطالعات به دسترس همگاني حق 

در  كشورها و هم در سطح هم آن گسترده اخير ما شاهدپذیرش دهه درسه ، ولياست شده شناخته رسميت سوئد به

 را تصویب نيقواني الدوليبين مالي ،مؤسساتالملليبين های، دولتها، سازماندوران. در اینهستيم الملليبين سازمانهایسطح

در اختيار  كهاستاطالعاتي به منظور دسترسي به تمهيداتي در برگيرنده هر یك اند كهگرفتهرا پيش هایيوخطمشي كرده

 اطالعات. آزادییافت بيان آزادی را باید در حق از اطالعات بهرمندی حق اصلي هسته.قرار دارند حكومت عمومي اركان

 كلي مفهوم در یك حق دیگراین عبارت شود. بههاميو اندیشه اطالعات و انتقال جستجو، دریافت حق ود مستلزمخ دربطن

نخواهد  ایيجبه بشر راه از حقوق حمایت ، نظامآن بدونكه شده بشر ناشي از حقوق حمایتسيستم و كليت از دموكراسي

 .اندتهوابس بدان دیگر حقوق كه دانست ایپایه بشریحق یك مثابه را باید بهاطالعات آزادی اساس بود و بر همين

 آن ایترع به والزام تصویب قانوندر قالب آن محتوای كه است آن به بسته از اطالعات مندیبهره حق تضمين 

 .گردد تبيين الملليبين آور اركانالزامیا سياستهای در مقررات بطور روشن

 اتاطالع آزادی در جهت ایجادقواعدیرا در خصوص يحداقل معيارهای سلسله یك توانمي مختلف در منابع با تحقيق

 :5عبارتند از برد كه نام

 حداكثر افشاء اصل *

 حكومت عمومي و اركان از اطالعات موسع تعاریف *

 اطالعات كليه هایانتشار مجموعهدر  تعهد دولت *

 و روشن بطور مضيق استثنائات تفسير و تنظيم *

 .مستقل اجرایي ركن توسط یك حق مؤثر بر این بعدی نظارت *

 

  المللیبين موازین 2-1

 اطالعات آزادی حقبه احترام نتأمي مؤثرجهت قانونگذاری نياز به كه ترتيبي همان به الملليبين از اركان تعدادی 

 حقو بنيادی حقوقي بر ماهيت بشر، قائل ازحقوق منظور ارتقاء وحمایت به خویشتكاليف اند در مسير ایفایرا پذیرفته

 .هستند اطالعات از آزادی مندیبهره

 
                                                 
5 - http:// www. Article 19. org/docimages/1116.htm 

http://64.4.26.250/cgi-bin/linkrd?_lang=FR&lah=2503a2809e6e6149982897bc6453e0a9&lat=1068708301&hm___action=http%3a%2f%2f
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 متحد ملل سازمان-2-1-1

 
از  یكي اطالعاتكسب آزادیتأكيد كرد كه 51( 1) قطعنامه تصویبمتحد با  ملل عمومي مجمع 1191 در سال 

 ماعيو اجت اقتصادی و از شورای بوجودآمده آن تحقق متحد برایملل كه است هایيبشر و آزادی حقوق ترینبنيادی

 است بنيادین بشری حق یكاطالعات زادیآ :كندابراز مي قطعنامهدهد. این ترتيب زمينه در این كنفرانسيكرد كه دعوت

 در سال كنفرانس این.1است آنها بوجود آمده تحقق و جهت ها یاد كردهمتحد ازآن ملل كه استهایي آزادی و معيار تمام

 حق نامهاخبار، مقاوله ليالملبين و پخش آوریجمعنامهمقاولهعنوان تحت نامهمقاوله طرح شد و سه در ژنو تشكيل 1193

 تصویب به 1191 در سال اولدو طرح كه داشت و تقدیم تهيه اطالعات كسبالملليبين نامهو مقاوله تصحيحالملليبين

 صادر و اعالمو اجتماعي اقتصادی توسط شورای اعالميه یكصورت به 1110 در سال سوم رسيد و طرحعمومي مجمع

 .گردید

 بخشي وانعن به ولي قرارنگرفته مجزا موردتوجه موضوع یك عنوان به اطالعات ، آزادیبعدی الملليدر اسناد بين 

 ملل عمومي مجمع 1193در .باشدمي اطالعات و انتقال جستجو،دریافت حق شامل كهشده عنوان بيان آزادی بنيادین از حق

 هر كس :<است مورد تضمين و بيان عقيده آزادی كه آن11 درماده 3كرد.را تصویب 7بشر حقوق جهاني اعالميهمتحد، 

و  اطالعات و انتقال جستجو،دریافت به دخالت بدون عقيده داشتن آزادی شاملحق دارد. این و بيان عقيدهآزادی حق

آور الزام معاهدهیك 1و سياسي مدني حقوق الملليبين ميثاق >.مرزهاستبه توجه بدونو  هر رسانه ها ازطریقاندیشه

 توسط شورای 1191 بشر در سال حقوق كميسيون .12شد تصویب 1111متحد در  ملل عمومي توسط مجمع كه استحقوقي

 نماینده53از  مركب بشر بود كه حقوق موازین عایتر ارتقاء سطح آن شد و هدفمتحدتأسيس ملل و اجتماعي اقتصادی

 متحد است للم بشرینهاد حقوق ، معتبرترینكميسيونشوند. اینمي یكبار تجدید انتخاب سال 3و هر  عضو استكشورهای

شر در ب حقوق وضوعيممسایل در خصوص هایي و گزارش ،تصميماتو صدور قطعنامه بحث جهت آن ساليانه اجالس كه

 .گرددكشورها بر پامي سطح

 تأسيس و بيان عقيدهآزادیمتحد را در خصوص ملل ، دفتر گزارشگر ویژه1113 بشر در سال حقوق كميسيون 

را  هعقيد و بيان آزادی حق بيشتر به و توجه حتشری نهاد، وظيفه این10نمود. منصوب سمت را در این 11كرد و عابد حسين

 تریناز ضروری یكي اطالعات به جستجو یا دسترس حق:<كرد خود اشاره در گزارشویژهگرگزارش 1115 در سال. دارد

 تفسيری بخش ،یكسال را مد نظر قرار داد و از همان موضوع این 1117 در سال اودوباره>.13 استبيان عناصر آزادی

                                                 
1- 14 December 1946. 
7Universal Declaration of Human Rights (U.D.HR). 
3 Resolution 217 A (111) 10 December 1948. 
1 International Covenant on civil and political Rights. (I.C.C.P.R). 

12Resolution 2200 A (xxI) 16 December 1966, entered in to force 23 March 1976. 
11 Abid Hussain. 
10 Resolution 1993/45,  5 March 1993. 

                13 گزارش گزارشگر ویژه، ارتقاء و حمایت از حق آزادی عقيده و بيان، 

UN Doc.E/CN.4/1995/31, 14 December 1995, para. 35. 
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 تقدیم بشر حقوق كميسيونباید به خود كه ساليانه هایازگزارش در هر یك اطالعات از آزادی مندیبهره حق درخصوص

 :دارد اشعار بر آن 1117 او در سال كرد. بياننمود اضافهمي

 ایبطور گسترده مردم بهاطالعات از ارائهامتناع از دولتها به خيلي گرایش كند كه، یكبار دیگر تأكيد ميگزارشگر ویژه<

 > .19شود واقع باید مورد بررسياً سانسور جد مثل تدابيری از طریق

 را به زارشگر ویژه، گكميسيونكهبشر روبرو شد تا جایي حقوق اعضاء كميسيون با استقبال وی گزارش تفسيری بخش

 هایينامهو توصيه خود ناظرین مسئوليت حيطه به آن سریو بسط وتاطالعاتجستجو و دریافت حق بيشتر و تشریح توسعه

 15ارتباط فرا خواند. دراین

 به دسترسيحق ، شاملاطالعاتآزادی كرد كه اعالم 1113 خود در سال ساليانه در گزارش گزارشگر ویژه 

ها را بر دولت تعهد مثبت ، یكاطالعات انتقال و جستجو، دریافت حق.<شودمي نگاهداری توسط دولت كه است اطالعاتي

 هایيستمدرس هرگونه و به استدر اختيار دولت كه اطالعاتي دسته آن آ، خصوصاطالعات به كند تادسترسيميتحميل

 حقوقاعضاء كميسيون مورد استقبالاً مجدد وی هایدیدگاه>.11 كندوجود دارد را تضمين اطالعات و بازاریابي ذخيره

  17گردید.بشر واقع

 آزادی خود رادرخصوص ، توضيحات0222 در سال كميسيون خود به متحد در گزارش ملل گزارشگر ویژه 

 همچنين وی 13متمركز نمود. توسعه حقو تحقق ودرك مشاركت و حق دموكراسي اساسي اهميت به با توجه اطالعات

 مردم به است مردمبه متعلق در حقيقت كه اطالعاتي از ارائه ممانعتبه دولتي دولتها و مؤسساتگرایش دربارهخود  نگراني

  11تكرار كرد.

زیر را  خود، مالحظات 0222سال درگزارش بشری حق یك عنوان به اطالعات آزادی بنيادی اهميت به از توجه پس وی

 مقرراتسازد كهمي كند و آنها راملزممي ها جلباز زمينه تعدادی دولتها را به ، توجهگزارشگر ویژه:<ساخت مطرح

 تصویب كلي اصول با این آن تطابقو تضمين اطالعات به دستيابيدر خصوص جدیدی یا مقررات كرده موجود را بازبيني

  : كنند

 

                                                 
  19 گزارش گزارشگر ویژه، ارتقاء و حمایت از حق آزادی عقيده و بيان

UN Doc. E/CN.4/1997/31. 4 February 1997. 

 
15 Resolution 1997/27, 11 April 1997, para. 12 (d). 

 ،و بيان عقيده آزادی از حق ، ارتقاء و حمایتگزارشگر ویژه گزارش  11 

 

UN Doc. E/CN.4/ 1998/40, 28 January 1998, para. 14. 

   
17 Resolution 1998/42, 17 April 1998, para. 14. 

 

  13  گزارش گزارشگر ویژه، ارتقاء و حمایت از حق آزادی عقيده و بيان

 
 .93 ، پاراگرافپيشين 17.و بيان عقيده آزادی از حق ، ارتقاء و حمایتگزارشگر ویژه گزارش11
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[  ;هستند اطالعات دریافتحق دارایاز افراد بطور یكسان و هر یك بوده اطالعات شایاف متعهد به عمومي مقامات *

 ].دباشمي و نگاهداری ذخيره نحوه به توجه ، بدوناستعمومي ركن در اختياریك شود كهمي هر سندی شامل اطالعات

 
 اطالعات مثل عمومي منافعمربوط به، اسناد مهمبطور گسترده عمومي مقامات دارد كه بر آن داللت اطالعات آزادی *

 را تحت مردم عموم كه یا سياستي هر تصميم ومحتوای عمومي و ركن مقامیك وظایف ایفای چگونگي درباره اجرایي

 ;نمایند دهد را منتشر و توزیعتأثيرقرار مي

 
 حق مربوط به و انتشاراطالعات آموزشدر زمينه مقرراتي باید حاوی اطالعات ادیآز ، قانونحداقل یك عنوان به *

 ;ازدمستقر س اختفاست با فرهنگ درتقابل را كه باید راهكارهایي همچنينقانون باشد. این اطالعات به دسترسي

 
 كامل هرست[ ف;خطا باشد یاافشای دولتها ازنابساماني از حمایت بر هدف تواند مبتنينمي اطالعات افشای پذیرش عدم *

 تنظيم مضيقبطور استثنائات و تمامي مقرر شده قانون شودباید در اینآنها توجيه افشایعدم است ممكن كه مشروعي اهداف

 ].گردد آورد، اجتنابواردنمي ایلطمه مشروع منافعبه كه مباحثيگردد تا از شمول

 
 ریافتد به عموم حق منظورتضمينبه دسترسي قابل خود، نظامي سيستم در درون هستند كه موظف عمومي مقامات *

 عموميمقام و مقرر داشته اطالعات فرآیند تقاضای برای دقيقيزماني هایبایدمحدودیت قانون مستقر سازند، این اطالعات

 ;باشدمي رد آن اساسيبا دالیل همراه كتبي پاسخ ارائه به تقاضا،ملزم پذیرش عدم در صورت

 
خود  غرض قضو ن ساخته رامنصرفاحتمالي متقاضيان باشد كه نباید آنقدر سنگين اطالعات و كسب دسترسي هزینه *

 ;باشد قانون

 
 ;ر استميس همگان برای وحكومتي عموميمقامات دیدار با همه باشد كه فرضو پيش اصل این باید مقوم قانون چنين *

 
همسو  مفاد آن هتفسير شوند كایبگونهممكندیگر تا جای ، قوانيناساس بر آن باشد كه الزاماتي باید متضمن قانون این *

اوزاز تج و اجازه شده تنظيم باید دقيق عاتاطالآزادی حقوق مقرر برای استثنائاتنظام ;باشد قانون این با مقررات

 ; باشد و جامع را نداده شده مواردتصریح

 
و  قتصدا ، عدمقانونيتعهداتدر رعایت ، كوتاهيكيفری جرم یك ارتكاب مثل اطالعاتي كسب افراد در صورت *

 و یا استخدامي ، اداریحقوقي دربرابر مجازاتهای كه است الزممسئولیك از سوی عمومي ركن در اداره جدی كوتاهي

 > .02قرار گيرند موردحمایت

                                                 
  02     .پيشين، پاراگراف 99  
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 كنترل تحت اطالعات به دسترسيبنيادینحق ،هرزگوین  بوسني سرزمين اداره متحد، در جریان ملل طور سازمانهمين

 رامطابق اطالعات آزادی مقررات ، تصویب01هرزگوین و بوسنيبه اعزامي عالي نماینده1111 سال در و پذیرفته را دولت

 .داندميالزم بيان آزادی از حق عملي حمایت جهتالملليبين موازین ترینعالي

 

 الدولیبين هايسازمان -2-1-2

 
 به يدسترس حقشناختن منظوربرسميت به الدوليبين هایسازمان از سوی هایي، فعاليتگذشته دهه در طول 

در  بيشتری روز از اهميت روزبه الملليبين هایسازمان.است باشد،آغاز گردیدهمي عمومي در اختيار مقامات كه اطالعاتي

 اینهعتوس حال در كشورهای در ٹ، مخصوصالمللبين اقتصادی شوند. مؤسساتسراسر دنيابرخوردارمي مردم زندگي

 تحت وسعهت هایاولویترا مثل دولتي ها وساختارهایحطر ،ملي اقتصاد كالن هایسياست خود، نفوذ با كه رادارند قابليت

ار فش فرآیندبود كهدر این مهمي عطف ، نقطهو محيط زیست ریو در مورد توسعه 1110 اعالميه تصویب .00تأثير قرار دهند

 .وارد آورد الملليبين ، برنهادهایاطالعات بهو دسترسي عمومي مشاركت هایخط مشي اجرای را جهت زیادی

 مطابق ترتيب به 09رساند.تصویب به 1117را در  موميع اطالعات افشای ، سياست03دمتح ملل عمران برنامه 

باشند: ر ميزیر مقر شرح به ، استثنائاتياستاطالعات،افشایاصل كه فرض پيش با این مصوبه این 15و  1 هایپاراگراف

 عمران نامهبر برایایط محرمانهشر موجب كه مشابهي یا اطالعات اسرارتجاری در قالب فكری ،مالكيتخصوصي اطالعات

 11 دهایدربن مصوبه خواهد شد. در این و غيره مالي هایورودآسيب بطور فراگير موجب و انتشار آنمتحد افشاء شده ملل

 .است قرار گيرند برشمرده عموم باید در دسترس كهاسناد خاصي 19و 

 سازیيمدر تصم عمومينظيرمشاركت دموكراسي اساس اصول متحد براساس ملل مثل هم الملليبين مالي نهادهای 

، جهاني بانك به تواننهادها مي این اند. از جملهشناختهرسميت رابهاطالعات آزادی ، حقاطالعات به عمومي و دسترس

 در بين كرد كه ارهاش و اروپایي آسيایيتوسعه ، بانكيافریقای توسعه بانك ،گروهامریكایي كشورهای بين توسعهبانك

 كشورهای امور خارجه توسط وزرای 1110 فوریه 7در  كه ماستریخت پيمان.اندپرداختهمهم این به 1111تا 1119 هایسال

 ياستس سویها بهگام اولين كنندهكند،تبينمي اروپا تأسيس اجرا در آمد و اتحادیه به 1113امضاء شد و در عضواروپایي

را در  اطالعات به دسترسي حق اعالميهعنوان تحت زمينه را در این كنفرانسو سند نهایي باز است و درهای سفافيت

ادها و اسرار نه كدموكراتي ماهيت كنندهتقویتكه پایه را براین گيریروند تصميم ، شفافيتكنفرانس گيرد: اینبرمي

 1113 سالتاماز اخت تا قبل اروپایي كميسيون كند كهمي توصيه دهد. كنفرانسموردنظرقرار مي است مجریه در قوه عمومي

                                                 
 در امنيت شورای 1115دسامبر  15 مورخ 1231 توسط قطعنامه مأموریت این01

 .مقرر شد دیتون صلح موافقتنامه راستای

  
00 C Saladin, public participation: An Essential Component of a sustainable 

Economy(washington, D.C.: the Centre for International Environmental law, 

November 1998), 1. 

 
03 United Nations Development program. (U.N.D.P). 
09 Public Information Disclosure policy, UNDP, 1997. 
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 شورای و نهادهاتهيه در دسترس اطالعات بهعمومي منظور پيشبرد امر دسترس به تدابير اتخاذ شده درخصوص گزارش

 سال اروپا در مي و شورای شودپارلمان بخشيده بيشتری ، اثر اجرایيحق این بهمنظور اینكه كند. به اروپا تقدیم

  05واسناد كردند. اطالعات به دسترسيدرباره و قوانيني مقررات و تصویب تدوین به اقدام1200 

 

 المنافعمشترك كشورهاي-2-1-3

 
 موعهاند را مجشدهجمع بدور همخود بطور داوطلبانه ارتباط تاریخي به با توجه را كهكشور دنيا  59از  اجتماعي 

 بنيادین سياسي هایارزش تدوین به اقدام ایاعالميهطي 1111 ،در سالاجتماع گویند. اینمي المنافعمشترك كشورهای

 از طریق كه است در مشاركت فردیانتقال غيرقابل بشر و حق ساسيا حقوق هاتحققارزش این اعضاء نمود. از جملهميان

 توسط كشورهای اطالعات آزادی اهميت 01مؤثر هستند. جامعهدر تكوین آزاد و دموكراتيك ابزارفرآیندهای

 در اختيار هك است اطالعاتي به دسترسي حق مفهوم و به شده شناختهرسميتبه كه است از دو دهه بيش المنافعمشترك

بود  مطلب این اعالم 1132 درسال دربار با روس المنافعمشترك كشورهای دادگستریدیدار وزاری دولتند. نتيجه

 طالعاتا به كافيدسترسي خواهد بود اگر شهروندان كامل وقتيو دولتي در روند دموكراتيك عمومي مشاركت<:كه

 >.07 باشداشتهد رسمي

 اجالس 1111 درمارس. اندبرداشتهحق این محتوای تبيين در مهمي گامهای ،المنافعمشترك كشورهای ٹخيرا 

 ادیو آز دانستن بر حق حاكم اصول خودبرخيسندمصوب طي لندندر المنافعمشترك كشورهای كارشناسان گروه

 :شناخترسميت به بشری حق یك عنوانرا به اطالعات

 و اطالعات مدارك تحصيلافراد، اجازه بهاجرا كه و قابل حقوقي با ماهيت حق یك عنوان را باید به اطالعات آزادی<

و  مينوردتضپردازد ممي عمومي تعهدات ایفای بهكه و هر ركني دولتي ، شركتهای،مقننه، قضائيهمجریه قوه كنترل تحت

 > .03 دهدقرار مي حمایت

  01رسيد.تصویببه المنافعمشترك كشورهای دادگستری وزاری در جالس 1111 قواعد در مي این

 

                                                 
05 - Regulation (EC) NO. 1049/2001 of the European parliament and of the council 

of 30 May 2001 Regarding public access to European parliament, council and 

commission documents . 

 

 .1و  9 های، پاراگراف1111اكتبر  02، المنافعمشترك دولتهای سران اجالس    01  

 رجوع 1115نوامبر  10 در تاریخ المنافعمشتركدولتهای سران اجالس به همچنين

 .شود

 
 و دانستن حق در خصوص المنافعمشترك كشورهای كارشناسان گروه اجالس07

 .1111 مارس 31و 32ـ  ـ لندن و توسعه ارتقاء دموكراسي

 

  03    منبع پيشين

 1111مي 12 -ـ بندر اسپانيا  المنافعمشترك كشورهای دادگستری وزرای اجالس01 

   پاراگراف 01. همچنين به ضميمهاول رجوع شود
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  32امریكایی كشورهاي سازمان-2-1-4

 حقوق در خصوص 1193 درسال انسان وتكاليف حقوق امریكایي اعالميه عنوان را تحت تأثيرگذاری اعالميه سازمان این

 حقوق يامریكایكنوانسيون و با تصویب آمده عمل به حمایتو بيان ، عقيدهتحقيق سند ازآزادی در این 31كرد. بشر تدوین

 حقوق آمریكایي كنوانسيون 13 ماده33شد. از سرگرفته مهماین به آور، توجهسند الزامیك عنوان به 1111 در سال 30بشر

 :داردبشر اشعار مي

ها شهو اندی اطالعات و انتقال جستجو،دریافتشامل حق . اینرا داراست و بيان اندیشه از آزادی مندیبهره حق ـ هر كس1

 ;یكارهنر یك باشد یا در قالب شده ، چاپباشد یا شفاهيكتبي چه شود حالمرزها ميبه توجه بدون ایدر هر زمينه

مقرر  ر قانوند بطور صریح كه ها تا جایيمسئوليتبار برخي قرار گيرد ولي سانسور اوليهنباید موضوع حق این ـ اعمال0 

 :قرارند از این باشد، كهمي قبول ، قابلالزم حمایتبرای هم باشد و آنشده

 دیگران و حيثيت حقوق به ـ احترام الف

 عمومی و بهداشت یا اخالق عمومی ، نظمملی ز امنيتا حمایت - ب

 ميثاق 11 بشر و ماده حقوق جهانياعالميه 11 مادهبيان با شيوه زیادی از شباهتهای شده بكار گرفته ماده در این كه ادبياتي

 13مادهتفسير بند اول خود درباره 1135 مشورتي بشر در نظریه حقوق امریكایي دیوان.دارد وسياسي مدني حقوق الملليبين

حائز  يانب آزادیآزاد مثل جامعه در یك كه بنيادینبشری حق یك عنوان باید به اطالعات آزادی كند كهابراز ميچنين

  39شود. شناخته، برسميتاست اهميت

 نهایي عالميهدر ا برگزار كرد كهبيان آزادیرا در زمينه ، كنفرانسيامریكایي مطبوعات انجمن ایمنطقه غيردولتي سازمان

 بنيادیحق یك حكم در را اطالعات آزادی ٹ، صریحاصولاین 35رسيد. تصویب به بياندر مورد آزادی اصول یكسری آن

 :پذیردشودميمي عمومي اختيار مقامات تحتاطالعات به دسترسي حق شامل كه

 ر اینتوند منكنمي و كسي داراستطورآزادانهعقاید و انتشار آنها را به ، بياناطالعات جستجو و دریافت حق ـ هر كس0

 ;ها را تهدید كندو آن شده حقوق

 مناسب ایشيوه و به معين زمانرا درمدت عمومي بخش كنترل تحت ، اطالعاتاز قانون اطاعت باید در جهت ـ مقامات3

 .قرار دهند عموم در دسترس

                                                 
32 Organization of American States. (O.A.S). 

 .                                     1193  مي 0ـ بوگوتا، كلمبيا،  آمریكایي كشورهای الملليبين كنفرانس نهمين مصوب  31 
30  American Convention on Human Rights. (A.C.H.R). 

 1173 جوالی 13در  ، كاستاریكا كهخوزه در سن 1111نوامبر  00 مصوب33 

 .االجرا شدالزم

 

 39 عضویت اجباری در یك انجمن به تجویز قانون برای روزنامهنگاری ـ نظریه

 

 مشورتي

OC - 5/85, 13 November 1985, para. 30. 

 
35 Mexico city, 11 March 1994. 
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 حقوق آمریكایي ،كميسيون0222اند. دراكتبر را امضاء كرده اعالميه این كشور امریكایي 01، 0221 جوالی 01 تا تاریخ

 در نظام اطالعات زادیآ خود را در خصوصتا تاریخ سند رسمي ترینجامعرا كه 31بيان آزادی اصول بشر، اعالميه

 اطالعات آزادی در زمينه راكه هایي، پيشرفتكامل سند با وضوح این. مقدمهبود، پذیرفت امریكایي كشورهایحقوقي

 :دهدمي قرار تأیيد موردٹمجدد است گرفته انجام

 انجام هایر فعاليتبيشت وپاسخگویي شفافيتامكان ،در اختيار دولت اطالعات به دسترسي از حق حمایت متقاعد از اینكه<

 كنوانسيون 13 با تأیيد مجدد ماده;كندمي را تضمين دموكراتيكنهادهای وتقویت در برابر ملت دولت از سوی گرفته

 هابدونیشهو اند اطالعات قالو انت جستجو، دریافت از آزادی رامركب بيان ازآزادی مندیبهره حق بشر كه حقوق امریكایي

 >.كندایجادمي ارتباطي و با هر وسيله ـ سياسي جغرافيایيمرزهای به توجه

 

 37اروپا شوراي-2-1-5

و  بشر، آموزش ازحقوق ارتقاءحمایت خود را به هایفعاليت كه عضو است 93از  مركب الدوليبين سازمان این 

 12 در ماده كنوانسيون این 33باشد.بشر مي حقوقاروپایي كنوانسيون آناز اسناد مبنایي و یكي است داده اختصاص فرهنگ

 :دهدقرار ميمورد تضمين انساني حق یك عنوانبه شرح این را به و اطالعات بيان خودآزادی

و  اطالعات و انتقال عقایدودریافت درداشتن آزادی املش حق . اینرا داراست بيان از آزادی برخورداری حق ـ هركس1

 بشر و ميثاق حقوق جهاني اعالميه 11با مواد  ماده این.است عمومي مقامات دخالتمرزها و بدون به توجه بدون اندیشه

 نتقالو ا دریافت تنهاحق را دارد كه وتتفا بشر این حقوق امریكایي كنوانسيون 13 وماده وسياسيمدنيحقوق الملليبين

 بر حق مبني را كه بشر ادعاهایي حقوقاروپایيدیوان.را اطالعاتجستجوی حق دهد نهقرار مي را مورد حمایتاطالعات

در هر  31.استاردادهقر مورد توجه كليدی پرونده در سه اند حداقلشده اقامه عموميمقاماتكنترلتحت اطالعات دریافت

بشود  هم عاتاطالبه دستيابي حق شامل بشر كه حقوقكنوانسيونموجب را به بيان آزادی ، مفهومها دیوانقضيهاز این یك

 :است رد كرده

 
 گراندی كه اطالعاتينفرازدریافت یك را از محدود كردن دولت یك بطور اساسي اطالعات دریافت آزادی حق 

افراد  به پرونده نظير این و احوالي در اوضاع 12 سازد.مادهمي كنند، منعمنتقل وی به بخواهند كه است خواهند یا ممكنمي

 این اینكه رغمعلي .92افراد نيستبه اطالعات انتقال به تعهد دولت درمتضمن كند و همچنينرا اعطا نمي دسترسيحق

بر  حاكم و احوال بر اوضاع مبتنيكه دادگاه حكم عبارتبه امابا توجه نشده واقع مورد شناسایي یاد شده هایرپروندهدحق

 .91است ذیرشپ بطور محدود قابل شرایطدیگری تحت حق این كه را گرفت نتيجهاین بتوان است ممكن هاستپروندهاین

                                                 
31 108 th Regular session, 19 October 2000. 

37 Council of Europe (C.O.E). 

33European Convention on Human Rights (E.C.H.R.).  

31 E.T.S.No. 5, adopted 4 November 1950, entere in to force 3 september 1953. 

92 - 26 March 1987, 9EHRR 433-7 July 1989, 12 EHRR36-19 Febrarury 1998, App. 

No.14967,80. 
91 26 March 1987, 9 EHRR 433, para. 74. 
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 دولت ملي تامني بر مبنای آندليل گردید كهامتناع شغل در یك خواهان از پذیرش است ليندر معروف نام به كه در دعوایي

 استخداممعد شد و موجبمي نگهداری در پليس اششخصيدر موردزندگي كه اطالعاتيبه از دسترسي وی سوئد بود ولي

 .90شد كشور سوئد مورد تأیيدواقع ملي از امنيتحمایت با توجيه دیوان با رأی تصميمشد، این گردید بر حذرداشته وی

 1171 لدرسانه كه سوئد پذیرفت دولت باره این كرد كه اقامه خسارت منظور جبران بهدیگری دعوای ،خواهاناز آن پس

زد وجود  بتوان امنيت تهدیدكننده ليندرتهمت آقای به براینكه دليلي ،هيچسال از آن پس و نه شده منع از استخدام وی كه

هزار  9 هزار كرونورسوئد معادل922 خسارت عنوان به دانستند. بنابرایناشتباه او را از موزه استخدام و ردتقاضای نداشته

 خط مشي اروپا در خصوص وزرای كنفرانس چهارمين 1119 در سال93 .شد پرداخت وی به دولتدالر امریكا از سوی

رتدبير آور یا هالزام سندحقوق یك از وزرا درصدد تهيه ایكميته كرد كه را تصویب ایفراگير اعالميهعموميهایرسانه

  99آمد.بر است عمومي در اختيارمقامات كه اطالعاتي به همگاندسترسي حق درباره ایپایه اصول متضمنكه دیگری

 نویسيشپ تهيه منجر بهداد كهتشكيل رسمي عاتاطال به دسترسي را در خصوص از متخصصين تعدادی كميته این

در .شد وزرا تقدیم كميته به 0221 در سال تصویبجهتنویسپيش شد واین اطالعات به دسترسي درباره اینامهتوصيه

  :است آمده نویسپيش این كلي اصول بخش

 .نمایند تضمين است عمومي در اختيار مقامات كه سناد رسميا تقاضایامكانرا به همه عضو باید حق كشورهای

 :است رفته سخن اینچنين نویسپيش در این احتمالي محدودیتهای در قسمت

 مشخص باید بطور كه محدودكنند.محدودیتهایياسناد رسمي به دستيابي حق كامل ، اجرایاست عضو ممكن كشورهای

 حمایت هدف تأمين و در راستای است ضرورت دموكراتيكجامعه یك برای باشدكه شوند، باید از مواردی قيد در قانون

 از

 :موارد زیر باشند

 :الملليو روابط بين ، دفاعملي امنيت *

 ;عمومي امنيت *

 ;مجرمانه فعاليتهای و تعقيب ، تحقيقپيشگيری *

 ;مشروع شخصي و دیگر منافع امور خصوصي *

 ;اقتصادی یا دیگر منافع تجاری یا عمومي خصوصي منافع *

 ;در برابر دادگاه رسيدگي دعوا در جریان طرفين برابری *

 ;امر و ماهيت طبيعت *

 ;عمومي مقامات و نظارت ، كنترلبازرسي *

 ;كشور اليو م پولي هایو خط مشي مبادله نرخ مربوط به سياستهای *

                                                 
90 26 March 1987, 9 EHRR 433. para, 48, 67. 

 
93 - "Eu Rights law Rests on Swedish lies", The Guardian, 30 December 1997. 

 
99 Declaration on Media in a Democratic Society , DH. MM (95) 4,7-8 December 

1994,para. 16. 
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 ;عمومي مقامات ميان مذاكرات بودن محرمانه *

مورد  هدافو ا از منافع هر یكبه آسيباحتمال اطالعات افشای تواند رد شود كهمي تنها در صورتي اطالعات به دسترسي

 .باشد در باال را در برداشته اشاره

 

 خاص موضوعی اطالعات-3-1

 

 محيط زیست مربوط به اطالعات-3-1-1

 محيطيزیست اطالعات به دسترسي به نسبت روزافزوني گيریاخير جهت دهه طي 

 موضوع دهد. اینميراشكل محيطيمؤثر در امورزیست عمومي پایدار و مشاركت امر، كليد توسعه و این بوجودآمده

 است از آن حاكي شد كه واقع مورد توجه آندهم در اصل 1110 در سالریو و توسعه محيط زیست بار در اعالميهاولين

 مقتضي هر فرد باید دسترس مليشود. در سطحمي حل ممكن شكل بهترینبه همگان با مشاركت محيطيزیست مسایلكه

گردد.  مندبهرهسازیدر روندتصميم مشاركت و از فرصت داشته جامعهو رخدادهای خطرناك مسایل مربوطبه اطالعات به

 ور در صورتكنند. همينط وتشویق ،تسهيلاطالعات گسترده نمودندسترس را با قابل و مشاركت عمومي دولتها بایدآگاهي

 رانجب كه مؤثری و اجرایي قضایي تشریفات بایست،ميآنو اثبات حقوقاین بر نقض مبني وجود ادعاهایي

  95باشدمقرر گردد. رادر برداشته زیاندیدگانخسارت

 01سازد، دستور كار ميریوروشن اعالميه اصول اجرای را در خصوص عملي اقدامات سلسله یك كه سندی 

 :داردمي بيان كه است

 دسترسي است ملي دراختيارمقاماتكه و توسعه محيط زیست مربوط به اطالعات ها باید بهافراد، گروهها و سازمان 

 داشته یستبر محيط ز آثار مهمي است ممكن كه وفعاليتهایي توليدات مربوط بهاطالعات شامل اطالعات باشند. این داشته

  د.شوهستند،مي اطالعات وتدابير حمایتي

اند. خود وارد كرده ریورادر قوانين اعالميه12 مفاد اصلاز  بخشي حداقل هستند كه متعددی ، كشورهایداخلي در سطوح

 نهدرزمي مقرراتي در بردارنده كه محيطيزیست در مسایل عموميمشاركترا در خصوص11 قانون 1113 مثال كلمبيا در سال

بوط مر اطالعات و كسب تحصيل ، حقچكجمهوری اساسي رساند. یا در قانون تصویببه است اطالعات تقاضایحق

 الميهاع. متعاقبایمنيز بوده ایمنطقه در سطح شاهدپيشرفتهایي دوران در این همچنين.91است شده مطرح محيط زیستبه

 وانسيونكن اروپا یك متحد واتحادیه ملل اروپااقتصادی برای عضو كميسيون كشورهای 1113 ، درسال01ریوو دستور كار 

 یستز درمسایل عدالت به و دسترسي در اتخاذ تصميمعمومي ، مشاركتاطالعات به در مورددسترسي آور حقوقيالزام

 حق شناختن و با برسميت كرده ریو را یادآوری اعالميه12 خود، اصل در مقدمهكنوانسيون این 97را امضاء كردند. محيطي

                                                 
95 UN Doc. A/Conf. 151/26 (Vol.1). 

  91  پيشين، ج 3، پاراگراف 0/03

97 Report of the Secretary - General , Rio Declaration on Environment and 

developmentapplication and implementation, commission on Sustainable 

Development, UN Economicand Social Council, E/CN. 17/ 1997/8.10 February 1997, 

paras. 65-66. 
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 اینادعایوانایيتشهرونداناینكه به باشد و با توجه مناسب وی و رفاه سالمت برای كه ستيدرمحيط زی زندگيبه هر شخص

 .پيدا كنند دسترسي اطالعاتبه بایستمي همگان داردكهباشند مقرر مي را داشته حق این و رعایت حق

، سازی مبيشتردر تصمي عموميومشاركت اطالعات به ترسي، دسمحيط زیست مسایل در زمينه كه است قيد شده در ادامه

 عموم هب محيطي زیست از مسایل عمومي دیگر، آگاهيعبارت را ارتقاءخواهد داد.به تصميمات اجرای و سطح كيفيت

 این لحاظ نمودن رابه و مقامات كرده بيان باره خود را در این هایدهد تانگرانيرامي فرصت اینمردم

 سازی ر در تصميمبيشتو شفافيت ، پاسخگویيپذیری مسئوليتامور با هدف خود فرا خوانند. این هایگيریدرتصميمنكات

 .گيردمي انجام

 

  بشر حقوق مربوط به اطالعات -3-1-2

با  طهدر راب اطالعاتآزادی ازحق اصيخ جنبه شناختن منظور برسميت ، بهالملليبين جامعه د ردرون گرایشي 

 ها و نهادهایافراد، گروه و مسؤوليت حقوق اعالميه1113 متحد نيز در سالملل عمومي . مجمعاست رؤیت بشر قابل حقوق

 برای خاص بطور 1 در ماده.رساند را بتصویب بنيادین هایبشر و آزادی حقوقجهانيارتقاء و حمایت را جهتجامعه

 :بشر مقرر است حقوق در حوزه اطالعاتبه دسترسي

  :ورزد موارد زیر مبادرت به یا جمعي دارد بطور فردی حق هر فردی 

ها در و آزادی حقوق اینچگونهاینكه را ازجمله بنيادین هایبشر و آزادی حقوق مربوط به اطالعات به ـ دسترسي الف

  .نماید دارد بداند، جستجو كند، كسب آید، حقاجرا درمي به نگهداری واداری قضایي ، نظامهایداخلي قوانين

 
 شر اطالعاتیا ن و قول ، نقلچاپبه بتواند آزادانهمقرر شده الملليبشر و دیگر اسناد بين حقوق در اعالميه طور كه ـ همان ب

 .نماید اقدام اساسي و آزادیهایبشر حقوق مربوط به و دانش

 
 جلب هب طریق بپردازد و از ایناساسيهایبشر و آزادی حقوق در مورد اجرای عقيده و انتخاب ، بررسيـ بتواند بحث ج

 هتررا درجبش حقوق مربوط به اطالعات و دریافت جستجو، تحصيل حقماده در این بنابراین.نماید مبادرت مردم توجه

 به اطالعات به دستيابي امكان تسهيل به ، دولتجنوبي در آفریقای.شناسندمي رسميت بشر به از حقوق ارتقاء و حمایت

 است 1111سال جنوبي افریقای اساسيقانون 30 ذكر، اصل قابل ، تعهد دارد. نمونهاز هر حقي اجرا یاحمایت جهتافراد كه

  :دارداشعار مي كه

 ...دارد به دسترسي حق هر كس .1

 .>...باشد دیگر الزمازهر حق یا حمایت اعمال شود و برایمي نگهداری توسط دیگری كه ـ هر اطالعاتي الف

 حقوق ینمواز عایتدر اختياردارد و با ردولت كه هر اطالعاتي افراد را به ، دسترسيمقرراتي چنين وضع كه است بدیهي

افراد، نيست كافي كه ذكر است به الزم باره كند. در اینميتأمين باشد،بطور مؤثری حقوق تجاوز این بشر و مربوط به

افراد را  رسيدست باید امكان دولت باشند بلكهداشته دسترس است حاضر دراختيار دولت درحال كه تياطالعا به ٹصرف

 .نمایدتضمين،انتشار و غيرهگردآوری را جهت است بشر در گذشته حقوق موارد نقضدر برگيرندهكه اطالعاتي به

 

 داخلی حقوق در حوزه اطالعات به دسترسی-4-1
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 اساسی قوانين-4-1-1

 دنبال به هاكهدادگاه امازاحك دسته آنها و آن اساسي در قوانين اطالعات آزادی از كشورها حق در خيلي 

 هایدولت بيشتر از سوی تمایل. ایناست شده واقع و پذیرش اند موردتوجهبوده بيان از آزادی كلي هایحمایت

، بلدر مقا تهشود. البمي هستند، دیدهدموكراسي به گذار وانتقال در مرحله كه از كشورهایي دسته یا آن جدیددموكراتيك

 ميلي از خود بي اطالعات آزادی حق تضمين به ، نسبتیا تقنيني ،قضایياجرایيدر نظام ها هماز دولت تعدادی

 كه اسياس قانوناول اصالحيه كه است نظرداده كشور چنين این عالي ، دیوانمتحده در ایاالت مثال عنوان اند،بهدادهنشان

 راضروری دولت كنترل تحت اطالعاتي یامنابع دولتي اطالعات به دسترسي ، حقاستمطبوعات بيان آزادی كنندهتضمين

 در اصل كه بيانآزادی تضمينرا براساس 91دانستن حق ، اصلدر دو پرونده ژاپن عالي دیوان كه 1111 .در سال93داندنمي

 .نمود تأسيساست قرار گرفته مورد حمایت اساسي قانون01

 زادیآ بنيادی حق حياتيهایازبخش یكي عنوان را به اطالعات به دسترسي هند، حق عالي دیوان 1130 در سال 

 :نهاد بنيان اساسي قانون 11 در اصل بيان

 قسمت جبمو به بيان آزادیآشكارا در حقكه گرفته نشأت دانستن از حق آزاد، بطور مستقيم و جامعه دولت یك فهومم

هستندباید  دولت مرتبط با وظایف كه اطالعاتي ، افشایاساسشود. برهمينمي بياناست مورد تضمين 11 اصل بند یك الف

 عمومي منافع شرایط مربوط به اقتضا درمحدودترین تنها در صورت كه استثناء استختفاء یكو ا شده گذاریقاعده

 هموارهبتهو ال بوده عموميمنافعاختفاء در راستای المقدور حوزهحتي تضعيف باید درجهت دیوان شود. رهيافتميتوجيه

 .52 دهدمي را تشكيلعمومياز منافع دمهمبع خود امر اختفاء یك خود دارد كه در ذهن دیوان

 بيان آزادی از حمایت درٹذات را كه دانستنحق 1111و  1131 در سالهای در دو پرونده جنوبي كره اساسي قانون دادگاه

 خاصو احوال وضاعشرایط و ا ، تحتحق این داردكهو مقررمي مند كردهقاعده شدهنجانيدهگ اساسي قانون 01 اصل در

 قرار گرفته نيز مورد توجه كشور زیمبابوه قضایي در نظام موضوع این.مورد تجاوز قرار گيرد است ممكن

مورد  بشریاز حقوقدسته آن را مورد شمول از اطالعات مندیبهره ، حقاز كشورها بطور خاصتعدادی.51استشده

 آزادی سراسر قانون كه بر آن عالوه كه استجالب مثالموردیك اند. سوئد در اینداده جای خود اساسي در قوانين حمایت

 اهجایگ نيز دارای اساسيدر قانون حق این ، همچنيناست اطالعات آزادیدر خصوص جامعيمقررات،محتویآن مطبوعات

 ،50بلغارستان اساسي ،قوانيننمونه باشد. برایمي

                                                 
93 UN Doc. ECE/CEP/43, adopted at the Fourth Ministerial Conference in 

the"Enviironment for Europe process, 25 June 1998." 

 

 :داردابراز مي اول از اصالحيه بخشي91 

 یا بيان آزادیدر  محدودیت به كند.... كه وضع قانوني نباید هيچ كنگره<

 به نسبت آميز یاصدور دادخواستصلح مجامع تشكيل به مردم یا حق مطبوعات

منجر شود موارد نقض خسارت جبران جهت دولت   

52 Shiru kenri. 

51 Lrepeta, Local Government Disclosure systems in Japan, National Bureau of 

AsianResearch, paper Number 16, October 1999, p. 3. 

 
50 S. P. Gupta v. president of India [1982] AIR (sc), p. 234. 
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در اختيار  را كه اطالعاتي به دسترسي حق ،53روسيهو فدراسيون 57، لهستان51، مولداوی55ي، ليتوان59، مجارستان53استوني

  .اندكرده تضمين است دولت

 
 

 ملی قوانين-4-1-2

 نباشد یا آ یافته اختصاصآن به عادی قانون از یك موادی است كشورها ممكن در برخي اطالعات آزادی در خصوص

 ، هنگ1137 در سال فيليپين از كشورها مثل در آسيا بعضي .باشد رسيده تصویب به زمينه در این خاصي عادی قانون كه

 و 1113 در سال جنوبي اند یا در كرهكرده را تصویب اطالعات آزادی قانون 1117 تایلند درسال و 1115 در سال كنگ

 برخوردار از مقرراتكه ، تنها كشوریخاورميانه در منطقه .است اجرا درآمده به قوانيني چنين این 0221 در سالدر ژاپن

 51ت.اس رسانيده تصویببه 1113 خود را در مي قانون باشد كهمي اسرائيل ،است اطالعات آزادی

 

 اطالعاتاز  منديبهره حق محتواي-5-1

 به يدسترس ، شاملاطالعاتآزادی بشری و افراد از حق اشخاص همه شود كهمي شد، روشن ارائه كه تفاسيری با مجموعه

 .برخوردارند استعمومي در اختيار مقامات كه اطالعاتي

 اروپا در شورای وكارشناسان متخصصين گروه های، فعاليتو بيان عقيده آزادی متحد در خصوص ملل گزارشگر ویژه

 بسط مفهوم و شرح به ملي از قوانين و خيلي الدوليبينهایها، اسناد سازمانكنوانسيون ،رسمي اطالعات به دسترسي زمينه

 .اندكردهرا ترسيم و حدود آن پرداخته حق این

 

 در اسالم اطالعات آزادي -6-1

 مهم ندهد و ایمي تشكيلهمگاني معاصر را مشاركت دموكراسي هایاز پایه شد، یكي گفته از این يشپ طور كههمان

شورا  .كنند زمامداران انتخاب به مبنا مبادرت وبر همين بوده امور مطلع جریان از مردم نخواهد بود مگر اینكه یافتني دست

 و اقتصادی هنگي، فر، اجتماعيسياسيسرنوشت در تعيين عموم با مشاركت رتباط تنگاتنگدر ا كه است از نهادهایي یكي

 خاصي و طبقه گروه به وابسته كه اسالمي حكومت ماهيت .برخورداراست واالیي جایگاه نيز از و در اسالم بوده جامعه

رو خود از این و سازگار نيست هرگز با استبداد و خودكامگي است متقيانو  صالحان دردست و مردمي الهي و امانتي نيست

آورد و از آنجا ميساز فراهمو سرنوشت سياسي هایگيریتصميم مراحل را در تمام مردمي قشرهای همه مشاركتزمينه

 است ابعاد زندگي تمامي در قسط و عدلبه نو رسيد تكاملي در حركت انسان رشد دادن كه اسالم سياسي نظام هدف كه

شورا  اصل یابد، تواند تحققنمي سياسي جامعه در روند تحول عناصراجتماع تمامي و گسترده فعال مشاركت جز از طریق

                                                 
  53 .اصل 91

  59  .اصل 99 

  55 .بند یك اصل 11

  51  .بند 5 اصل 05

  57  .اصل 39

  53 .اصل 11
51  Law 5758-1998 
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از  شورا را ناشي ل، اصمؤمنين خصایص تبيين در زمينه قرآن 12ناپذیر خواهد بود.اجتناب ،نهادیاسالمي حكومت برای

 نفي ، خودرأیيمتعددی در روایات 10خواند.شورا فرا مي استقرار نظام پيامبر را به و همچنين11ددانمي اسالمي و جامعه ایمان

  13.استتأكيد شده با دیگران نمودن و بر مشورت شده

 متضمن اماقد . اینمربوط استو مدارك اسناد به و دسترسي و صحيح الزم اطالعات داشتن ، مستلزمتردید هر شوری بدون

 كوممح هاآزادی اینكه به قلمرو شور با توجه ودر اسالم از آنهاست یكي اطالعات آزادی كه است ها و اختياراتيآزادی

 :شودهستند در دو موردمحدود مي محدودیتهایي به

 ریزیرنامهاجرا و ب تواند تنها راهشورامي اصل و تغيير نيست با شور قابل كه الهي ثابت حكامو ا شرعي ـ در مورد الزامات1

 .نماید را مشخص آن

و  19متغير و احكام ثانویعناوین در حوزه فقيه( و ولي)ع ( و امامپيامبر )ص گيریبر اثر تصميم كه و فراميني ـ الزامات2

 15گردد.صادر مي شرع اوامر حاكم

شورا  وارد نمود. فلسفه اطالعاتآزادی حق مطلق بر اعمال توانمي اسالم از دیدگاه كه است هایي اینها محدودیت در واقع

 حكمت توانمي .مرتبط است شایسته حكومت در یك اطالعاتآزادی و حق دموكراسي بنيادین با اصول در موارد زیادی

 برای اصحاب ـ آزمایش0. امت به دادن ـ شخصيت1نمود:  شورا درمورد زیر خالصه الهي تكليف نهفته

و فشار  و پرهيز ازتحميل مردم فكری از مشاركت ـ استفاده9 مردم فكری ـ رشد3 طلباناز فرصت اندیشانمصالحتشخيص

 مردم نظرات به ـ احترام3 منطقي ـ ایجادانتقاد7ـ پرهيز از استبداد 1گذرد مي كار حكومتي در چهاز آن مردم كردن ـ آگاه5

 مفيد محوریت از نتایج 11.با مردم در مشورت سياسي و مسئوالنارشاد زمامداران ـ12 مردم به نظرخواهي فضيلت ـ القای1

 جویيهرهمنظور ب به محيط اجتماعي به آوردن و رویاز تمركز قدرت ، پرهيزاطالعات آزادی ، توسعهآن تبع شورا و به اصل

 مستلزم كه در اسالم نهاد دیگری 17باشد. مي خود آنان معضالت و حل مشكالتگشایش برای مردمي خالق استعدادهای از

 ققمح را در جامعه و متقابل همگاني امر نظارت كه منكر استاز و نهي معروف باشد، امر بهمي اطالعات آزادی تقویت

                                                 
 ، صص1377، 1 اميركبير، ج ، انتشاراتسياسي ، فقه، عباسعليعميد زنجاني 12 

462-463. 

 

  11. سوره شورا، آیات، صص 31-33
 .151 ، آیهعمران آل سوره10

 
 ـ 133 ، ص7 ، جآمدی و دررالكلم ـ غرر الحكم 19 ، ص70 بحاراالنوار، ج13

 .و غيره 079/5-13، حنبل مسند احمد بن

 
 .132 ، صزعامتو  والیت ، مقالهاسالمي های، بررسيطباطبایي عالمه19

 

  15.عميد زنجاني، عباسعلي، فقه سياسي، انتشارات اميركبير، 1377، ص 911

  11.استادی، رضا ـ شوری در قرآن، انتشارات هجرت، 1312

 ، نشر دادگستر،0 ، جایران ساالمي جمهوری اساسي ، سيدمحمد، حقوقهاشمي17 

 .931 ، ص1380
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 وانند ازافراد بت دارد كه زمينه پيش این نياز به بر مردم و مردم بر دولت ، مردمبر مردم دولتتردید نظارت بدون .سازدمي

 در صدر اسالم مختلفي اسالمي روایات .باشند اشتهب داشته شود، دسترسيمي مربوط عمومي منافع به كه اطالعاتيكليه

اشتر  مالك خود به در فرمان علي . حضرتاست اسالم درفرهنگ همگاني نظارت ضرورت مبين وجود دارند كه

 كه ار و كردارتترا در گفت تو بيشتر گوید و كمتر به حق تلخ سخن باشد كه از كسانيوزارت ترینبرگزیده :فرمایندمي

 از امام روایتي همچنين 13شود. دلتنگيت موجب و كمتر ستودن تلخ سخن پسندد، بستاید اگرچهنمي دوستانشخدا برای

  11وجود دارد. بر دولت مردم نظارت ( در خصوص)ع حسين

 

 ایران در حقوق اطالعات آزادي-7-1

 بيان راه جز از به ابزار ووسایلي بوسيله از نشر عقاید و افكار عبارت فكر و آن آزادیاز  ، بخشياخبار و اطالعات آزادی

 و معيس ارتباط جمعي و سایر وسایل ، سينما، تئاتر، رادیو،تلویزیون، اعالنمجله ،، روزنامه. مانند كتاباست شفاهي

و  داشته را و خارجيداخلي اطالعات اخبار و ترینصادقانه به دسترسي باید حق ، شهروندانمطلب این در پيرامون 72.بصری

در  فقهي مفهوم . شاید اینهایست آزادی اینگونهجزء الینفك انتشاراتي و نشر و ایجاد مؤسسات ، چاپمطبوعات آزادی

باشد و  ممنوع ، سانسور مطالبممكن باید تا جای .نيز دارد آن ومقدمات در وسایل ء اذندر شي اذن بكار آید كه اینجا

ند. باید شو وابسته مالي هایقدرت ها بهها و ماهنامهنامه، هفتهنشود تا روزنامه دادهاجازه ایسنجيده و مقررات توسط قوانين

و  حقوق درچارچوب ، البتهیو و تلویزیونراد یعني ارتباط جمعي وسایل نيرومندترین درباره ایجانبهو همه دقيقمقررات

 هایواكنش دانند زیرامي و دموكراسي آزادی چهارم را ركن حاضر، مطبوعات در دنيای 71گردد.  تدوین هاآزادی

 هایيتقعوا به شهروندانو دسترسي مطبوعات آزادی منوط به مهم هایگيریو تصميم پرسيو همه انتخابات هنگاممردم

 ا حقوقی وسوم دوم ،اول نسل حقوق بشر را در قالب حقوق مصادیق كالسيك بندیتقسيم اگر بخواهيم 70.است اخباری

يازمند ن كه دانست را از حقوقي اطالعاتو آزادی از اطالعات مندیبهره حق بایستمي قرار دهيم مورد توجه و مثبت منفي

 به را موظف دولت گيرد كهقرار مي مثبت حقوق در دسته حق اینباشد. پس بيشتر و بهتر آن تحقق در جهت تعهد دولت

 دیگری حق تكوین ، منجر بهحق این دیگر اجرای از سوی 73سازد.مي حق این اعمال هایوزمينه وسایل نمودن فراهم

 توانميعبارتي به .است عمومي آگاهي حق گيرد و آنقرار مي دولت و اجرایي كليدی هایدرسياست داخل خواهد بود كه

از  یكي مردمي درهر حكومت . رشد فكریدانست عمومي آگاهي بر حق ایو مقدمه را وسيله اطالعات آزادی حق

                                                 
  13نهجالبالغه، فيض 111

  11.تاریخ طبری، ج 7، ص 022
 دانشگاه بشر، انتشارات و حقوق عمومي های، منوچهر، آزادیمؤتمني طباطبایي72

 .123 ، ص1375، تهران

 

  71قاضي، ابوالفضل، بایستههای حقوق اساسي، نشر دادگستر، 1377، ص 113
 ، انتشاراتسياسي شناسيجامعه، ، ابوالفضلقاضي ، ترجمه، موریسدوورژه70

 .312تا  303 ، صص1317، تهران دانشگاه

 

 آزادی با حق در ارتباط نزدیكي كه ارتباطات آزادی حق نظر گروهي به 73 

بشراست حقوق سوم نسل از مقوالت است اطالعات   
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طور همين .است قرار گرفته مورد یادآوری اساسيقانون سوم اصل در بند دوم مبحث این .آیدمي حساب به ضروریات

 شرط كه گذارد با اینآزاد مي مطالبدر بيان را و مطبوعات نشریات 09 در اصل ایران اسالمي جمهوری اساسي قانون

 و اسالمي موازین كار را با رعایتو نشر اف بيان آزادی تأمين 175طور در اصل و همين قرار گيرد مورد رعایت اسالم مباني

افكار  كه دارند باید گفت عمومي در ارتقاء آگاهي گروهي هایرسانه كه در كنار نقش .داردكشور مقرر مي مصالح

 ارتعب مؤثر باشد.افكار عمومي عمومي آگاهي تواند درمي كه است مردمي نيروهای سازتریناز سرنوشت نيز یكيعمومي

 از تواندمي هم آموزشقطع  79.است نشده بينيپيشقانون در هيچ كه است ملي سياسي و نيروی باطني گمنام از قدرت

 شر، حقب حقوق الملليبين در اسناد مهم برخوردار باشد كهعمومي آگاهي حق و اطالعات آزادی با تنگاتنگي ارتباط

در  .است كرده مطرح ام سي و اصل سوم اصل را در بند دوم مهم نيز این اساسيو قانون قرار گرفته توجه مورد آموزش

 یكي 1311/9/17 مصوب ایران اسالميجمهوری صدا و سيمای هایبرنامه و اصول كلي خط مشي قانون 5 راستا ماده همين

 هب گوناگون هایدر زمينه و رشد جامعه آگاهي گسترش بهو سيما را كمك صدا هایبر برنامه حاكم كلي از اصول

 شرط عدم از سراسر دنيا به اخبار صحيح بر انعكاس قانون همين 11تا  11مواد  .شماردبرمي عمومي دانشگاه یك عنوان

 .تأكيد دارد و غيره قياخال ها و نهادها، اصولافراد گروه به ، تهمتبااسرار نظامي مبایعت

 

 گيرينتيجه-8-1

و در ارتباط  بشری بنيادی حقیك عنوان به را اطالعات آزادی حق رود كهمي پيش سمت این به جهاني جامعه كه دریافتيم

 ونچ بنيادیني اصولو  خواهد كرد تا دموكراسيكمك مهم و این شناخته رسميت به انسان ذاتي با كرامت عميق

در  یرد. بنابراینپذ صورت نحو بهتری به جوامع سرنوشت در تعيين عموميآگاهانه و مشاركت دولت ، پاسخگویيشفافيت

 غيردولتيو الدوليبين هایمتحد و دیگر سازمان ملل پيگير سازمان تالشهای كه است موضوع این فراواناهميت راستای

تر تر و دقيقيبيش منظور پذیرش را به الملليبينهایسازمان كشورها و قضایي نهادهای كشورها و حتي مقننه ، قوایاینطقهم

  .اندیازیده دست مقرراتي وضع به موضوع این

 ز قبيلها ازمينه در این الملليبينموازین شده موجب كه برخوردار است بيشتری از حساسيت در موارد چندی آزادی این

 ایيمبن اصول یكسری بتوان رسد كهنظر مي به در پایان .برخوردارگردند بيشتری غنای بشر از و حقوق محيط زیست حقوق

 :دیادآور ش زیر شرح را به الملليو بين ای، منطقهملي در سطح اطالعاتآزادی خصوص در قانونگذاری برای

 

  حداكثر افشاء اصل-8-1-1

 استثنائات گيرند وموردافشاء قرار مي است عمومي در اختيار مقامات كه اطالعاتي تمام كه است فرض این متضمن اصل این

 . است حق این انكار اعمال یا توجيه جهت عمومي ركن بر عهده

 

 مضيق استثنائات اصل -8-1-2

                                                 
 در زندگي واثر آن ، افكار عمومي، جمالشميراني ، آلفرد، ترجمهسووی79

 .0 ، ص1359،جيبي كتابهای سهامي ـ شركت اجتماعي
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 ر راستایتقاضا باید د پذیرش، عدمصورت روبرو شوند و در غير این مقامات مثبت با پاسخ بایستمي اطالعات تقاضای

 :باشند توجيه معيار قابل سه این

 .باشد در قانون مطروحه مشروع هدف باید مربوط به اطالعات *

 .اشدب هدف آن به اساسي آسيب افشاء باید تهدیدكننده *

 دسته آن شك بدون .وارد شودعمومي منافع به اطالعات با افشای است ممكن باشد كه ایاز لطمه باید بيش صدمه این *

 .باشندنمي توجيه ، قابلاست دولتاز سوی ارتكابي خطاهای مربوط به كه اطالعات محدودیتها در افشای

 

 انتشار تعهد به اصل-8-1-3

 اطالعات تقاضای دربرابر پذیرش صرف رضایت از بيش اموری انجام به ، ملزماطالعات آزادی اصل بر اساس عمومي اركان

 ، منتشردر ارتباط است عمومي منافع با كه اطالعاتيدسته آن ٹرا خصوص اطالعات كليه هایهستند. آنها باید مجموعه

 حترا ت عموم كه است تصميمهایي محتوای و از شاكيان ها، اطالعاتي، هزینهاجرایياطالعات ها شاملمجموعه سازند. این

 .دهدتأثير قرارمي

 

 آسان دسترسی اصل -8-1-4

و  قاضایت به پاسخ ، جهتعمومياركان در شاغل توسط افراد مسئول و منصفانه باید سریع اطالعات تقاضاها برای تمام

 یا از یك مستقل اجرای ركن از یك خواهي پژوهش ،جریانپذیرش مورد عدم قرار گيرند. در در جریان قوانين رعایت

 .گردد باید تأسيس دادگاه

 

 باز دولت گسترش اصل-8-1-5

 ها و اشاعهآن دسترسي حقوق دربارهعموم اختنس منظور مطلع به مقرراتي بایستمي اطالعات آزادی در خصوص مقننه قوه

 و تحصيل برای موازیني خود باید متضمن معنای در حداقلاطالعات آزادی قانون .كند وضع در دولت شفافيت فرهنگ

د توانمي حق این كه هایيشيوه و دسترسي قابل اطالعات ، محدودهاطالعات دسترسحق مربوط به اطالعات توزیع

 ستخدمينم آموزشباید مستلزم اطالعات آزادی ، قانوناختفاء در دولت بر فرهنگ غلبه جهت گردد، باشد. همچنينرعایت

 .باشد وآشكارگي در مورد دسترسي داخلي قوانين مجموعه تصویب به تشویق و عمومي

 

 حمایت اصل -8-1-6

 هایدر برابر مجازات از افراد واشخاص حمایتهایي شوندباید در بردارندهمي وضع اطالعات آزادی هدر زمين كه مقرراتي

 .باشد عمومي مقامات از سوی ارتكابي خطاهای مربوط بهاطالعات افشای برای یا مرتبط با استخدام ، اجرایيحقوقي

 

 افشاء شدن بماسبق عطف اصل-8-1-7

بر  ختفاء اصلا و قانون اطالعاتآزادی قانون بين تعارض افشاء تفسير شود. در صورت باید سازگار با مقررات انينقو تمام

 .است اطالعات آزادی قانون ترجيح

 

 آزاد جلسات اصل -8-1-8
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 عموم ویر به دولتي مقاماتتجلسا متما درهای كرد كه را رعایت فرض باید این اطالعات آزادی تفنيني هایدر فعاليت

 بيابند. را گيریدر فرآیند تصميم مشاركت و توانایي بودهمطلع از روند عملكرد مقامات توانندمي مردم و بنابراین باز است

 .برگزار شوندبطور آزاد  جلسات است باشد. ممكن مقرر شده درقانون كه كافي وجود دالیل در صورت البته

 

 هاهزینه تناسب اصل-8-1-9

مرتبط با  كه آورد. تقاضاهایيرا فراهم از تقاضا انصراف موجبات باشد كه نباید آنقدر سنگين اطالعات به دسترسي هزینه

 ،است جاریت اطالعات به مربوط كه تقاضاهایي برای استممكن كه باشد در حالي یا ارزان باید مجاني است عمومي منافع

 اطالعات آزادی حقوق سریع توسعه كه گفت توانمي جمله در یك .گردد پرداختبيشتری هایهزینه باشد كه الزم

 .آیدمي حساب به دموكراتيك توسعه اخير، مهمترین در دوران بيان آزادی بنيادی از حقحياتي بخش یك عنوانبه
 


