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آييننامه قانون رسيدگی به دارايی مسؤوالن توسط رئیس قوهقضائیه ابالغ شد

در اج��رای قان��ون رس��یدگی
عدلیه
ب��ه دارای��ی مقامات ،مس��ؤوالن
و کارگ��زاران جمهوری اس�لامی ای��ران ،مصوب
 ۱۳۹۴/۸/۹مجمع تش��خیص مصلحت نظام و به
منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسؤوالن
جمهوری اس�لامی ایران و ارتقای سالمت اداری،
«آییننام��ه اجرایی قانون رس��یدگی ب��ه دارایی
مقامات ،مسؤوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی
ایران» ،به شرح مواد آتی است.
ماده یک  -اصطالحات مذکور در این آییننامه در
مفاهیم زیر به کار میرود:
الف -قانون :قانون رس��یدگی به دارایی مقامات،
مس��ؤوالن و کارگزاران جمهوری اس�لامی ایران،
مصوب  ۱۳۹۴/۸/۹مجمع تشخیص مصلحت نظام
ب -آییننامه :آییننامه اجرایی قانون
پ -مقامات مسؤول :مقامات و مسؤوالن موضوع
مواد  ۱و  ۳قانون
ت -مرکز :مرکز آمار و فناوری اطالعات قوهقضائیه
ث -اداره کل :اداره کل ثب��ت دارای��ی مقام��ات
مسؤول
ج -هیات بررس�ی :هیات بررس��یکننده دارایی
مشموالن ماده  ۱قانون
چ -دوره مس�ؤولیت :مدتی اس��ت ک��ه از زمان
انتخاب یا انتصاب به س��مت موضوع قانون شروع
میشود و تا پایان مدت مسؤولیت ادامه مییابد.
ح -فرزندان تحت تکفل :دخترانی که ازدواج نکرده
و ش��اغل نباشند و پسرانی که سن آنها کمتر از ۲۵
سال بوده ،مگر اینکه ازدواج کرده یا شاغل باشند.
خ -همسر :اعم از همسر یا همسران دائم یا موقت
د -اعضای خانواده :اعضای خانواده برای مقامات
موض��وع ماده یک قان��ون عبارت اس��ت از خود،
همس��ر و فرزندان و برای مقامات موضوع ماده ۳
قانون عبارت است از خود ،همسر و فرزندان تحت
تکفل

ذ -س�امانه ثنا :سامانه ثبتنام الکترونیکی است
ک��ه برای ثبتنام الکترونیکی و دریافت حس��اب
کاربری توسط مرکز ایجاد میشود.
ر -سامانه :سامانه دارایی مقامات مسؤول
ز -تعهدنامه :تعهدنامه موجود در سامانه مبنی بر
ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده
ژ -دس�تگاه اجرایی :دستگاه اجرایی مذکور در
م��اده  ۵قانون مدیریت خدمات کش��وری و ماده
 ۲۹قانون برنامه  5س��اله ششم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
م�اده  -۲به منظور انجام وظایف موضوع قانون و
آییننامه آن ،اداره کل با نظر رئیس قوهقضائیه در
حوزه ریاست قوهقضائیه تشکیل میشود.
ماده  -۳مرکز موظف اس��ت ظرف  ۲ماه از تاریخ
تصویب آییننامه با هم��کاری اداره کل با رعایت
س��ازوکارهای امنیتی ،حفظ محرمانگی و حریم
خصوصی و همچنین صح��ت و تمامیت دادهها،
س��امانه را به نحوی راهان��دازی نماید که مقامات
مس��ؤول پس از ثبتنام در س��امانه ثن��ا بتوانند
اطالعات الزم را در فرمهای مخصوصی که در این
سامانه قرار دارد ارائه نمایند.
تبصره -در صورتی که به هر علت دسترس��ی به
سامانه امکانپذیر نباشد ،مقامات مسؤول موظفند
مراتب را به طریق مقتضی به اداره کل اعالم و به
محض امکان دسترسی به سامانه ،اطالعات الزم
را ارائه نمایند.
م�اده  -۴مقامات مسؤول فهرست دارایی اعضای
خانواده را به ش��رح مذکور در ماده  ۱۲آییننامه
اعالم میکنند.
تبصره -تکمیل فرمهای اعالم فهرست دارایی بر
عهده مقامات مسؤول است.
م�اده  -۵به منظور شناس��ایی س��متها و افراد
مشمول قانون ،سازمان اداری و استخدامی کشور
با هماهنگی عالیترین مقام دستگاه اجرایی موظف

رئیسجمهوریکه وزرایش را نمیبیند!
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گروه سیاسی :آييننامه قانون رسيدگی به دارايی
مقامات و مسؤوالن و كارگزاران نظام تصويب ،ابالغ
و اجرايی شد.
به گزارش «وطنامروز» ،غالمحسين اسماعيلي،
سخنگوي قوهقضائيه روز گذشته در نشست خبری
با اشاره به تصويب ،ابالغ و اجرايي شدن آييننامه
مرب��وط به قانون رس��يدگي به داراي��ي مقامات و
مسؤوالن و كارگزاران نظام جمهوري اسالمي اظهار
ك��رد« :اين تصويب با تاخير مواجه ش��ده بود كه
رياست قوهقضائيه بيان كرد وظيفه ما اجراي قانون
اس��ت و معطل ماندن هيچ قانوني را نميپذيريم.
از قوانيني كه معط��ل مانده بود ،اجراي اين قانون
ب��ود كه معطل آييننامه بود و در اين مدت كوتاه،
آييننامه جامعی براي اين قانون تدوين ،تصويب و
ديروز(دوشنبه) ابالغ شد».
طرح «رس��یدگی به دارایی مقامات ،مسؤوالن
و کارگزاران نظام جمهوری اس�لامی ایران» که از
مجلس هفتم کلید خورد ،در نهایت نهم آبانماه ۹۴
در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تایید نهایی
رس��ید و پس از کش و قوسهای فراوان آئیننامه
اجرایی آن روز دوش��نبه در جلسه مسؤوالن عالی
قضایی تصویب و از س��وی آیتاهلل رئیسی ،رئیس
قوه قضائیه جهت اجرا ابالغ شد.
براس��اس ماده یک قانون رس��یدگی به دارایی
مس��ؤوالن ،مقامات تعیی��ن ش��ده در اصل ۱۴۲
قانون اساس��ی ،فهرس��ت داراییهای خود ،همسر
و فرزندانش��ان را مطابق آییننامهای که توس��ط
قوهقضائی��ه ذی��ل این قان��ون تهیه و ابالغ ش��ده
اس��ت ،در ابتدا و انتهای دوره مسؤولیت به رئیس
قوهقضائیه گزارش میدهند و قوهقضائیه نس��بت
به رس��یدگی به اموال آنان از جهت بررس��ی عدم
افزایش «من غیر حق» اقدام میکند.
همچنین م��اده دوم این قانون تصریح میدارد
که ب��ه منظور افزای��ش اعتماد عموم��ی مردم به
مسؤوالن جمهوری اسالمی ایران و ارتقای سالمت
اداری از تاریخ الزماالجرا ش��دن این قانون یکی از
شرایط تصدی سمتهای موضوع این قانون ،تعهد
به ارائه فهرست داراییهای خود ،همسر و فرزندان
تحت تکفل ،به قوهقضائیه است.
در ماده س��وم آمده است که مقامات و مسؤوالن
زیر موظفند در اجرای این قانون ،صورت دارایی خود،
همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر
دوره خدمتی به رئیس قوهقضائیه اعالم کنند.

 ۱ـ نمایندگان مجلس خبرگان رهبری
 ۲ـ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
 ۳ـ مقامات منصوب از سوی رهبری
 ۴ـ اعضای شورای نگهبان
 ۵ـ نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی و معاونان
رئیس مجلس و مدیران کل مجلس
 ۶ـ معاونان رئیس قوهقضائیه و رؤسای سازمانها و
دستگاههای وابسته به این قوه و معاونان و مدیران
کل آنان
 ۷ـ دادستان کل کشور ،رئیس دیوان عالی کشور و
رئیس دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستری
استانها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه
قضایی
 ۸ـ مشاوران سران  3قوه
 ۹ـ روس��ای دفاتر س��ران  3قوه ،مجمع تشخیص
مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری
 ۱۰ـ دس��تیار ارش��د رئیسجمهور ،معاونان وزرا،
مدیران کل و همترازان آنها
۱۱ـ دبی��ران ش��ورای عالی امنی��ت ملی ،مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،هیأت دولت ،شورای عالی
انقالب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی
 ۱۲ـ رئیس و دادس��تان دیوان محاس��بات کشور،
معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری
 ۱۳ـ رئی��س ،قائممقام ،معاون��ان و دبیرکل بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران
 ۱۴ـ روسا و معاونان سازمانها و مؤسسات دولتی،
نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل
آنها
 ۱۵ـ فرمانده��ان و مس��ؤوالن نیروهای مس��لح
از درجه س��رتیپ تمام و باالت��ر و همترازان آنها و
رؤسای کالنتریها
 ۱۶ـ مدی��ران عامل ،اعضای هیأت مدیره بیمهها،
بانکه��ا و مؤسس��ات مال��ی و اعتب��اری دولتی و
شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها ،رؤسای مناطق
و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرستهای مناطق
 ۱۷ـ رئیس س��ازمان بورس اوراق بهادار و معاونان
وی ،رؤس��ای بورسه��ای تخصص��ی ،مناط��ق و
فرابورس
 ۱۸ـ رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه
ملی
 ۱۹ـ اس��تانداران و معاون��ان آن��ان ،فرمان��داران،
ش��هرداران و اعضای شورای ش��هر تمام شهرها و
شهرداران مناطق کالنشهرها و معاونان آنها

 ۲۰ـ س��فرا و کارداران ،سرکنسولها و مسؤوالن
حفاظت منافع و رؤسای نمایندگیهای جمهوری
اسالمی ایران در خارج کشور
 ۲۱ـ نماین��دگان دول��ت در مجام��ع عموم��ی،
هی��أت مدیره ،هیأت امنا و مدیر عامل ش��رکتها
و مؤسس��ات دولتی یا وابس��ته به دولت و نهادها و
مؤسسات عمومی غیردولتی
 ۲۲ـ اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرس��ان
مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان
 ۲۳ـ .رئیس کل گم��رک و معاونان وی و مدیران
کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور
۲۴ـ رئیس س��ازمان مالیاتی ،معاونان ،مدیران کل
و سرممیزان
تبص��ره یک ـ رئیس قوهقضائیه موظف اس��ت
دارایی خود ،همس��ر و فرزندان تحت تکفل خود را
قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین
میکند ،اعالم نماید.
حاال این آییننامه در جلس��ه مس��ؤوالن عالی
قضایی به تصویب رس��یده و ابالغ ش��ده است تا
عالوه بر پاس��خ به مطالبات ،از سوی دیگر اجرای
درس��ت این قانون که مس��ؤوالن زی��ادی را دربر
میگیرد ،باعث ش��ود سوءاستفاده عدهای به همه
مس��ؤوالن تعمیم داده نش��ود و با شفافیت کامل
لیس��ت داراییها و اموال کارگزاران نظام مشخص
شود.
نکته مهم دیگر ضمانت اجرای خوبی است که
در آییننام��ه برای اجرای قانون پیشبینی ش��ده
است به طوری که اگر کسی اموالش را اعالم نکند
یا ناقص اعالم کند تحت تعقیب کیفری قرار خواهد
گرفت.
در واقع میتوان گفت آییننامه قانون رسیدگی
به اموال مسؤوالن از اقدامات مهم دستگاه قضایی
برای ایجاد نظام مؤثر اعالم دارایی مقامات عمومی
بهعنوان یک ابزار پیشگیری از فساد است که عالوه
بر افزایش اعتماد عمومی جامعه ،مس��ؤوالن را در
برابر شایعات و حاشیههایی که ممکن است از سوی
برخی اشخاص یا جریانها درباره آنان مطرح شود،
مصون نگاه میدارد.
از ای��ن پس مس��ؤوالن بای��د در آغ��از و پایان
مس��ؤولیت ،فهرس��ت اموال و داراییهای خود را
ارائه دهند؛ اگر احس��اس شود تغییر نامعقولی در
داراییهای یک مس��ؤول به وجود آمده ،بررسی و
اقدامات قضایی صورت خواهد گرفت.

گفتوگوی « وطنامروز» با مهندس عزتاهلل ضرغامی درباره رفتار مدیریتی حسن روحانی

آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات
مسؤوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی ایران
است کلیه سمتهای مشمول قانون و مشخصات
مقامات مسؤول را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ
تصوی��ب آییننامه به صورت فایل الکترونیکی در
اختیار مرکز قرار دهد.
تبص�ره -چنانچه پس از اعالم سمتهای مذکور
در ماده قبل هرگونه سمت جدید مشمول قانون
ایجاد ش��ود و یا هرگونه تغیی��ری در تصدی این
س��متها صورت گیرد ،سازمان فوق مکلف است
مراتب را در اسرع وقت به قوهقضائیه اعالم کند.
ماده  -۶مشموالن فعلی ماده یک قانون ،موظفند
اظهارنامه مش��تمل بر دارایی اعض��ای خانواده را
مطاب��ق آییننامه حداکثر ظرف ی��ک ماه پس از
پایان دوره مسؤولیت خود از طریق ثبت در سامانه
به طریق فوق به اداره کل اعالم کنند.
ماده  -۷مش��موالن ماده  ۳قانون باید فهرس��ت
دارایی اعضای خانواده را از زمان الزماالجرا شدن
قانون مطابق آییننام��ه حداکثر ظرف یک ماه از
تاریخ راهاندازی سامانه اعالم نمایند.
تبص�ره  -۱مش��موالن ماده  ۳قان��ون که پس از
الزماالجرا شدن قانون عهدهدار سمتهای موضوع
ماده فوق شدهاند ،فهرست دارایی اعضای خانواده
را از زمان ش��روع تصدی اعالم و رس��ید آن را از
سامانه دریافت میکنند.
تبصره  -۲اش��خاصی ک��ه بعد از اج��رای قانون
عهدهدار سمتهای مذکور شده و دوره مسؤولیت
آنان به اتمام رسیده باشد ،فهرست دارایی اعضای
خانواده را در بازه زمانی ابتدا و انتهای مس��ؤولیت
اعالم میکنند.
ماده  -۸فهرست دارایی مقامات مسؤول و سمتها
و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطالعات مربوط

به آن که به قوهقضائیه ارائه میشود ،محرمانه بوده
و افشای آن ممنوع است .مقامات مسؤول میتوانند
شخصاً اطالعات خود را افشا کنند.
م�اده  -۹چنانچه بعد از اعالم فهرس��ت دارایی،
تع��داد اعضای خانواده افزای��ش ،کاهش یا تغییر
یابد ،مقامات مس��ؤول موظفند نس��بت به اعمال
تغییرات و اعالم فهرس��ت دارایی آن��ان در پایان
دوره مسؤولیت اقدام نمایند.
ماده  -۱۰چنانچه مقامات مسؤول ،همزمان بیش
از یک سمت داشته باشند باید به اعتبار هر سمت
در ش��روع و پایان دوره مسؤولیت نسبت به ارائه
فهرست دارایی اعضای خانواده اقدام نمایند.
م�اده  -۱۱مقامات مس��ؤول موظفن��د بالفاصله
پ��س از انتخاب یا انتصاب ،فرم تعهدنامه را تأیید
کنند .ش��روع به کار اشخاص فوق منوط به تأیید
تعهدنامه (موضوع ماده  ۲قانون) است.
ماده  -۱۲فهرس��ت دارایی مقامات مسؤول اعم از
داخل یا خارج کشور باید شامل موارد ذیل باشد:
 -۱کلیه اموال غیرمنقول ،با ذکر مشخصات پالک
ثبتی و یا با هر شناسه دیگر و در صورتی که ثبت
نشده باشد ،با هر مشخصهای که به سهولت قابل
شناسایی است.
 -۲حقوق دارای ارزش مالی از قبیل :امتیاز مالی،
حق انتفاع ،بهرهبرداری و نظایر آن
 -۳مطالبات و دیون اعم از حال یا وعدهدار
 -۴سرمایهگذاری
 -۵اوراق بهادار از قبیل :اوراق مش��ارکت و سهام
اع��م از بی نام یا با نام ،با قید نوع ،میزان و مرجع
صدور
 -۶موجودی حسابهای بانکی ،مؤسسات مالی و

اعتباری و صندوقها اعم از دولتی یا غیردولتی و
یا قرضالحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب
 -۷هرگونه منابع درآمدی مستمر
تبصره  -چنانچه دارایی مقامات مسؤول در خارج
از کشور باشد ،مشخصات کشور و منطقه مربوط
و قید س��ایر مش��خصات دارایی به نحوی که به
سهولت قابل شناسایی باشد.
ماده  -۱۳هیأت بررسی توسط رئیس قوهقضائیه،
مرکب از  3نفر از قضات عالیرتبه جهت بررس��ی
وضعیت دارایی مش��موالن م��اده  ۱قانون تعیین
میشود.
م�اده  -۱۴پس از ارجاع رئیس قوهقضائیه ،هیأت
بررسی با مالحظه اس��ناد و مدارک دریافتی و با
اطالعات حاصله ،چنانچه درخصوص میزان دارایی
اعالم ش��ده و افزایش آن در طول دوره مسؤولیت
تش��کیک نماید از افراد مش��مول م��اده  ۱قانون
میخواهد طرق تحصیل و نحوه افزایش دارایی را
کتباً ظرف مدت یک ماه اعالم نمایند.
ماده  -۱۵هیأت بررسی میتواند در صورت لزوم از
دستگاه اجرایی و بخش خصوصی نسبت به دارایی
مش��موالن ماده یک قانون و افزایش و چگونگی
تحصیل آن استعالم نماید .مراجع مذکور مکلفند
با هیأت همکاری و در اس��رع وقت به استعالمات
پاسخ دهند.
م�اده  -۱۶چنانچ��ه مراج��ع قضای��ی در اثنای
رس��یدگی به پروندهها و یا س��ازمان بازرسی کل
کشور و دیگر واحدهای نظارتی در حین بازرسی،
مواردی را مش��اهده کنند که حاک��ی از افزایش
بر خالف حق دارایی مش��موالن ماده یک قانون
باشد ،مکلفند ضمن انجام وظایف قانونی ،مراتب
را به صورت مستقیم و محرمانه به اداره کل اعالم
نمایند.
ماده  -۱۷نتیجه بررس��ی نهایی هیأت بررسی از
طریق رئیس هیأت ب��ه رئیس قوهقضائیه گزارش

میش��ود .چنانچه به تشخیص رئیس قوهقضائیه،
دارایی افراد مش��مول قانون بر خالف حق افزایش
یافته باشد ،ضمن اتخاذ تصمیم در خصوص دارایی
افزایش یافته ،در ص��ورت ارتکاب تخلف یا توجه
اتهام ،مراتب را به مرج��ع صالح ارجاع میدهد تا
مبنی بر تصمیم متخذه مورد رسیدگی قرار گیرد.
تبص�ره  -چنانچه پس از رس��یدگی به پرونده،
دالیل و مدارک جدیدی کش��ف شود که بررسی
مج��دد را ضروری نمای��د ،مراتب جه��ت اتخاذ
تصمیم به رئیس قوهقضائیه اعالم میگردد.
م�اده  -۱۸رئی��س قوهقضائی��ه میتواند نتیجه
رس��یدگی به دارایی مشموالن ماده یک قانون را
منتشر نماید.
ماده  -۱۹چنانچه مش��موالن ماده یک قانون در
مهلت مقرر نس��بت به ارائه فهرس��ت داراییهای
خ��ود به اداره کل اق��دام ننمایند و یا دارایی خود
را کتمان یا گ��زارش ناقص ارائه نمایند ،اداره کل
موظف اس��ت مرات��ب را جهت تعقیب کیفری به
دادس��تان ته��ران اعالم نماید ت��ا در اجرای ماده
 ۱۱۵قانون برنامه  5ساله ششم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران اقدام
قانونی به عمل آید.
م�اده  -۲۰در ص��ورت عدم اقدام افراد مش��مول
ماده  ۳قان��ون در ارائه اطالعات مربوط ،اداره کل
از طریق دس��تگاههای مربوط موضوع را پیگیری
خواهد کرد.
تبصره  -در صورتی که بهرغم پیگیری اداره کل،
اشخاص مذکور به وظایف و تکالیف موضوع قانون
و آییننامه عمل نکنند ،اداره کل ،موضوع را جهت
اقدام مقتضی حس��ب مورد ب��ه مراجع ذیصالح
اعالم میکند.
ماده  -۲۱این آییننامه در  ۲۱ماده و  ۸تبصره در
تاری��خ  1398/3/19به تصویب رئیس قوهقضائیه
رسید.

