اعاده اموال نامشروع و اجراي اصل چهل و نهم ( )49قانون اساسي
ماده -1احكام مقرر در مواد ( )5تا ( )14قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم ( )49قانون اساسي شامل رؤساي
قواي سهگانه ،معاونان و مشاوران آنها ،وزرا ،معاونان و مشاوران آنها ،نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ،استانداران و
معاونان آنها ،شهرداران و معاونان آنها ،اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام ،اعضاي شوراي نگهبان ،رئيس و معاونان
دفتر مقام رهبري و مشاورين ايشان و كليه منصوبان مقام رهبري و كليه فرماندهان نيروهاي مسلح درجه سرتيپ دو و
باالتر و ساير مسؤوالن موضوع قانون رسيدگي به دارايي مقامات ،مسؤوالن و كارگزاران جمهوري اسالمي ايران
مصوب  1394/8/9از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي مي شود.
تبصره -1دادستان و مقام صالح قضائي ذيربط ميتوانند حكم مقرر در اين ماده را نسبت به ذيحسابان
دستگاههاي اجرائ ي ،كاركنان سازمان امور مالياتي ،سازمان ثبت اسناد و امالك كشور ،سازمان منابع طبيعي و
آبخيزداري ،وزارت راه و شهرسازي و سازمان امور گمرك ،شهرداريها ،كاركنان مناطق آزاد تجاري -صنعتي و
مناطق ويژه اقتصادي ،بانكها و بيمه هاي دولتي و سازمان اوقاف و امور خيريه اعمال كنند.
تبصره -2همسر ،فرزندان و كليه كساني كه از طريق ارتباط با مقامات و مسؤوالن موضوع اين ماده و تبصره
( )1آن منفعت مالي كسب كردهاند مشمول اين قانون هستند.
ماده -2حكم ماده ( )1و تبصرههاي آن نسبت به كليه رؤسا و مديران مؤسسات و شركتهايي كه بخشي از سرمايه
آنها متعلق به دستگاههاي موضوع ماده ( )5قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ( )29قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران باشد يا به نحوي از انحاء از اعتبارات دستگاههاي مذكور يا بودجه
عمومي استفاده كنند و رؤسا و مديران دانشگاه آزاد اسالمي نيز جاري است.
ماده -3اموال نامشروع ،اموالي است كه از طريق رفتار مجرمانه يا غيرقانوني يا سوءاستفاده از مقام و
موقعيت شغلي يا اطالعات ناشي از جايگاه و اعمال نفوذ برخالف حق تحصيل شده باشد.
ماده -4سازمان بازرسي كل كشور ،ديوان محاسبات كل كشور ،وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه
پاسداران انقالب اسالمي و ادارات و دفاتر آنها در سراسر كشور مكلفند اطالعات خود در خصوص ثروتهاي نامشروع
افراد مشمول اين قانون را به قوه قضائيه يا مركز يا مرجعي كه قوه قضائيه براي اجراي اين قانون معين ميكند اعالم
كنند.
همچنين كليه رؤسا ،مديران و كاركنان دستگاههاي مندرج در ماده ( )1اين قانون موظفند اطالعات خود
در خصوص ثروت هاي نامشروع افراد مشمول اين قانون را به يكي از دفاتر و ادارات مراجع چهارگانه مندرج در
اين ماده و يا به رئيس كل دادگستري استان و يا به مركز يا مرجعي كه قوه قضائيه در هر استان براي اجراي اين
قانون تعيين ميكند اعالم نمايند .استنكاف از اجراي اين ماده مستوجب حبس تعزيري درجه شش يا انفصال
موقت از خدمات دولتي و عمومي به مدت ششماه تا دو سال و منع اشتغال در بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري
خواهد بود.
ماده -5قوه قضائيه يا مرجعي كه براي اجراي اين قانون تعيين ميشود موظف است حداكثر هر سهماه يك
بار گزارش مشروح اجراي اين قانون را از طريق رسانه ملي به اطالع عموم مردم برساند.

ماده -6از تاريخ الزماالجراء شدن اين قانون تحصيل هرگونه منفعت و امتياز مادي ناشي از اعمال نفوذ بر
خالف حق يا سوءاستفاده از مقام و موقعيت شغلي توسط كاركنان كليه دستگاههاي مندرج در ماده ( )1اين قانون و
يا سوءاستفاده از اطالعاتي كه با توجه به سمت يا هرگونه رابطه با مقامات ،رؤسا ،مديران و كاركنان دستگاههاي مندرج
در ماده ( )1اين قانون در دسترس افراد قرار ميگيرد ويژه خواري(رانت) محسوب ميشود و در صورتي كه از هر يك
از طرق مذكور در اين ماده مالي تحصيل شود ،تحصيلكننده مال و ارائهدهنده اطالعات عالوه بر ضبط اموال تحصيل
شده به حبس درجه پنج يا جزاي نقدي معادل دوبرابر اموال يا وجوه تحصيلشده يا به هر دو مجازات محكوم مي
شوند.
ماده -7آييننامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سهماه به تصويب رئيس قوهقضائيه ميرسد.

