
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 زادهقاضیدکتر  آقايجناب 

 ریاست محترم پژوهشگاه

 با سالم و احترام

 منظوربهقانون سازمان برق ایران  14حقوقی ماده  هايظرفیتبررسی  ياجراي پروژه پیرو دستور حضرتعالی مبنی بر

ه پایان ي مذکور باجراي پروژه  ،تعیین ضمانت اجراهاي قانونی تخلف از مقررات وزارت نیرو توسط دارندگان پروانه

 .گرددمیمحوریت سه رویکرد کلی جهت استحضار، تقدیم  ي آن باه رسیده  و نتیج

با  مطابق که شودمیتقدیم  اسالمی جهت تصویب در مجلس شوراي قانونی ايالیحهدر رویکرد نخست،  -1

عدول از مقررات وزارت نیرو به  تهیه گردیده و مطابق مفاد الیحه پیشنهادي، 14ضوابط مندرج در ماده 

و  هاتمجازا ،شده و به فراخور موازین قانونی مربوط به هر یک بنديتقسیم »تخلفات«و  »جرائم« دودسته

ست از این موضوع ا متأثراست. این رویکرد  شدهبینیپیشتنبیهات الزم و روش اعمال و حدود آن در الیحه 

، وزارت نیرو بدون تصویب و اجازه مجلس شوراي اداريعدالت  در دیوان شدهطرحکه حسب سوابق قضایی 

جازات یا اختیار تعیین م قانونی ازلحاظ، وزیرانهیئتوزیر یا  نامهآئینمستند به دستورالعمل یا ی و یا اسالم

بنابراین الزم است مبناي حقوقی این امر با تصویب مجلس شوراي  ؛جریمه براي دارندگان پروانه را ندارد

 بوط به حوزه برق را تضمین نماید.تا وزارت نیرو بر اساس آن بتواند اجراي مقررات مر ایجادشدهاسالمی 

قضائیه را نیز جلب کند؛ مگر اینکه در قالب  قوه موافقت رئیس دارد که باید ي مزبور ماهیت قضاییالیحه

 (پیوست اول) شودمییندگان به مجلس تقدیم طرح نما

 هامجازاتو ضمن تعیین  شدهاصالحقانون برق  23و  14 مواد پیشنهادي، يالیحه با تقدیمدر رویکرد دوم،  -2

 هاآنمربوط به  هايتنبیهتوسط مجلس شوراي اسالمی به تصویب برسد، تعیین تخلفات و  بایستمی حتماًکه 

و  ترهلستصویب  منظوربهاست. این رویکرد مبتنی بر رعایت اختصار در الیحه  واگذارشدهبه وزارت نیرو 

همچنین  و هاآندر مجلس شوراي اسالمی و همچنین واگذاري تعیین تخلفات و تنبیهات مربوط به  ترسریع



 
 
 
 
 
 
 
 

 
با درج در تعیین حداکثر، تنبیهات  تخصصی است، نهادیککه  توسط وزارت نیرو هاآن روزرسانیبه

 (پیوست دوم) .باشدمی در قانون مصوب مجلس شوراي اسالمی خصوص این تخلفات در اعماللقاب

مجلس شوراي اسالمی بجاي  1394در رویکرد سوم، اصالح قانون حمایت از صنعت برق مصوب سال  -3

 »محورق تشوی«است. این رویکرد مبتنی بر روش  شدهبینیپیشقانون سازمان برق  14استفاده از ظرفیت ماده 

متخلفین از  ،بر اساس آنکه  شدهگرفتهدر نظر  در حداقل ممکنو رویکرد مجازات و تنبیه آن  بوده

و  دهگردیمحروم  ،شدهگرفتهاز مزایاي مناسبی که در این پیشنهاد در نظر  ،وزارت نیرو هايدستورالعمل

 تنبیه متخلفین خواهد بود. محرومیت از امتیازات قانونی، درواقع

مشروط بر ست، ا پیگیريقابلاین رویکرد از طریق تصویب دستورالعمل مصوب وزیر نیرو نیز  به ذکر است کهالزم  

 اهتشویقمنحصر به و  شدهحذفاست،  شدهگرفتهبخش مربوط به مجازات حداقلی که در آن در نظر  آنکه

 پیوست سوم).(گردد

 از پیشنهادات فوق که به پیوست تقدیم هرکدامفوق، گروه حقوق آمادگی دارد تا در خصوص  مراتببهبا عنایت 

 منديهرهب منظوربهو تائید است، در جلسات کارشناسی در پژوهشگاه یا وزارت نیرو  موردنظرحضرتعالی گردیده و 

 است. الیجنابعمنوط به اوامر از نقطه نظرات سایر متخصصین صنعت برق، شرکت و اقدامات مقتضی را معمول دارد. 

 
 دکتر علی یار ارشدي 

پژوهشگاه نیرو مشاور ریاست  

پژوهشی حقوق گروه سرپرست  

 

 رونوشت:
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