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چکیده
با تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانوناساسللی ،بخللت تودیللد
نیروی برق ( نیروگاههای دودتی کشور) به عنوان فعادیتهای قابل واگل اری بلله
بخت خصوصی شناخته شدهاند ،اموری که تا پیت از ایللن دودللت بللا در اختیللار
داشتن مادکیت ،حاکمیت خود را بر آن اعمال مینمود .با شروع فرآیند واگل اری
مادکیت نیروگاهها به بخت خصوصی ،موضوع نحوه اعمال حاکمیت وزارت نیللرو
بر بخت خصوصی تودید صنعت برق به منظور تضمین تداوم تودید برق مطمئن و

کلمات کلیدی:

خصوصیسازی،
اعمال حاکمیت،
بخت تودید برق،
نهاد تنظیم مقررات

پایدار واجد اهمیت گردید ،چرا که مطابق صدر اص  44قانوناساسللی ،مسللئودیت
دودت در تضمین تأمین برق مطمئن و پایدار به عنوان یکی از زیرساختهای مهم
خدمات عمومی ،همچنان به قوت خود باقی است و توسللعه امللر خصوصیسللازی
خللی به این امر وارد نمیسازد .د ا اجرای سیاستهای خصوصیسازی میبایست
با اصالح مقررات قانونی مربوطه به نحوی صورت پ یرد تللا اعمللال حاکمیلت بللر
بخت تودید برق پس از اجرای سیاستهای خصوصیسللازی بللا اشللکادی مواجلله
نشود .پژوهت حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی نخسللت بلله ضللرورت
اعمال حاکمیت بر بخت تودید صنعت برق میپردازد و سل س بللا مطادعلله وضل
موجود و بررسی و آسیبشناسی روشهای اعمال حاکمیللت ،راهکارهللای اعمللال
حاکمیت را در بخللت خصوصللی تودیللد صللنعت بللرق مللورد بررسللی قللرارداده و
پیشنهادهای اصالحی را ارائه مینماید.

 .1دانللت آموختلله دکتللری حقللوق خصوصی،دانشللکده حقللوق و علللوم سیاسی،دانشللهاه آزاد اسللالمی،واحد علللوم تحقیقللات تهللران
 .2استادیار دانشکده حقوق دانشهاه شهید بهشتی(نویسنده مسئول)
 .3دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشهاه تهران
 .4استادیار دانشکده حقوق دانشهاه شهید بهشتی

a_nazari1387@yahoo.com
simaee_s@yahoo.com
mahbagheri@ut.ac.ir
dr.gh.hamed@gmail.com

Downloaded from necjournals.ir at 10:50 +0430 on Tuesday September 15th 2020

 1علی نظری منتظر 2 ،حسین سیمایی صراف٭ 3 ،محمود باقری 4 ،عباس قاسمی حامد

دوره  ،22شماره  ،4زمستان  / 1398نشریه علمی (فصلنامه) انرژی ایران

8

 .1مقدمه
مجموعه فعادیتهای این صنعت را میتوان در این سه بخت دسته بندی نمود .هر چند که مطابق صدر
اص  44قانوناساسی ،تأمین نیرو از وظایف دودت برشمرده شدهاست ،اما با تصویب قانون سیاستهای
کلی اص  44قانوناساسی و تدوین فعادیتهای اقتصادی دودت در سه گروه ،صلرفا شلبکههای اصللی
انتقال نیرو (بخت انتقال) به عنوان انحصار دودتی قلمداد شده و بختهای تودیلد و توزیل در صلنعت
برق مکلف به واگ اری شدهاند.
در رابطه با بخت تودید ،خصوصیسازی از یک دهه گ شته آغاز شلد و واگل اریها نخسلت بلا انتقلال
نیروگاهها به شک اموال و دارائی و پس از آن در قادب واگل اری سلهام شلرکتهای نیروگلاهی سلازماندهی
گردید .ادبته قاب ذکر است که بر شیوه واگ اری نیروگاههلا بله ویلژه در دوره آغلازین آن از جملله اسلتفاده از
روشهای تهاتری و رد دیون به اشخاص حقوقی وابسته به دودت ایرادات جدی وارد است کله در جلای خلود
نیازمند بررسی است و مناف صنعت برق نیز عمدتا در این واگ اریها مغفول واق شد.
پس از واگ اری برخی از نیروگاههای برق به بخت خصوصی که چشم انداز آن مطابق بنلد«ب»
ماده  3قانون اجرای سیاستهای کلی اص  ،44رسیدن به سهم  80درصدی بخت خصوصی از ارزش
مجموع سهام بنهاهها در فعادیت مربوط به تودید برق کشور است که تا کنون این هدف محقق نهردیده،
موضوع دزوم اعمال حاکمیت و روشهای آن به منظور تضمین تلداوم تودیلد بلرق و بله تبل آن ارائله
خدمات مطمئن و پایدار به مشترکین برق اهمیت یافته است امری که تا پیت از این با مادکیت دودتلی
بر نیروگاهها و اعمال حاکمیت از طریق مادکیت موضوعیتی نداشت.

1

 .1تا قب از شروع به فعادیت شرکت مادر تخصصی تودید برق حرارتی در ابتدای سلال  ،95نیروگلاههلای دودتلی بله عنلوان
بخشی از دارائیهای شرکتهای دودتلی برقهلای منطقلهای مشلغول بله فعادیلت بودهانلد و پلس از آن در چهلارچوب
شخصیت حقوقی مستق صد در صد دودتی متعلق به شرکت مادر تخصصی تودید بلرق حرارتلی بله فعادیلت خلود ادامله
دادهاست.
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با عنایت به مقدمه م کور ،مساده تحقیق به این ترتیب قاب طرح است که با توجه به تصریح صدر
اص  44قانوناساسی در رابطه با وظیفه دودت در تأمین نیروی برق به عنوان یکی از زیلر سلاختهای
پایدار در انجام وظایف حاکمیتی دودت مندرج در ماده  8قانون مدیریت خلدمات کشلوری از جملله در
رابطه با برقراری عدادت ،ایجاد فضای سادم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضلیی حقلوق ملردم،
فراهم نمودن زمینهها و مزیتهای الزم برای رشد و توسعه کشور و ...و نیز توجه به تکلیف دودلت در
رعایت اصول برابری ،استمرار انطباق و تقدم در ارائله خلدمات عملومی از جملله تلأمین نیلروی بلرق،
مقررات قانونی میبایست پس از خصوصیسازی در بخت تودید به نحوی اصلالح و تلدوین گلردد تلا
اعمال حاکمیت بر بخت تودید برق پس از اجرای سیاستهای خصوصیسازی با اشکادی مواجه نشلود.
در این تحقیق با رویکردی جدید بسترهای اعمال حاکمیت دودت بر بخلت خصوصلی تودیلد صلنعت
برق شناسایی و کاستیهای آن با تحلی های حقوقی مورد نقد قرار گرفته اسلت و سل س پیشلنهاداتی
برای اصالح و تکمی مقررات م کور به منظلور تضلمین تلداوم تودیلد نیلروی بلرق از سلوی بخلت
خصوصی ارائه گردیده است.
از ایللن رو تحقیللق حاضللر در رابطلله بللا چادتهللا و راهکارهللای اعمللال حاکمیللت در برناملله
خصوصیسازی صنعت برق در بخت تودید امری ضروری و کاربردی محسوب میگردد.
به همین منظور این تحقیق ،در 6بخت کلی سازماندهی شده است .پس از طرح مقدمه ،در بخت
دوم مرور ادبیات تحقیق و در بخت سوم ضرورت اعمال حاکمیت بر بخت خصوصی تودید صنعت برق
و در بخت چهارم ارزیابی وضعیت موجود روشهای حقوقی اعمال حاکمیت بر نیروگاههای خصوصی و
در بخت پنجم راهکارهای پیشنهادی جهت ارتقاء سازوکارهای اعمال حاکمیت و در پایان نتیجهگیری
ارائه خواهد شد.

 .2مرور ادبیات تحقیق
تحقیق حاضر به دحاظ نظری مرتبط با مباحث خصوصیسازی اسلت و بلا توجله بله اهمیلت موضلوع
خصوصیسللازی از قللانون برناملله سللوم کشللور تأدیفللات و تحقیقللات متعللددی در تبیللین موضللوع
خصوصیسازی و راهکارهای ارتقای آن به رشته تحریر در آمده اسلت [ ]5[ ،]3و املا بله طلور خلاص
تحقیق حاضر به موضوع خصوصیسازی خدمات عمومی مرتبط میگردد که در خصوص ایلن موضلوع
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خدمات عمومی که رشد و توسعه کشور به آن وابسته است و با توجه به نقلت تلأمین بلرق مطملئن و
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تحقیقات به طور محدود تری انجام گرفته اسلت [ ]14[ ،]25و در بیشلتر تحقیقلات مل کور بله نقلت
نهادهای تنظیم مقررات و مقررات گ اری اشاره شده است [ ]5[ ،]9دکن موضوع نحوه تضلمین اعملال
تدقیق قرار نهرفتهاست .در ایلن تحقیلق اسلت بلا بهرهمنلدی از مطادعلات انجلام شلده در حوزههلای
خصوصیسازی و خصوصیسازی خدمات عمومی ،با توجه به شرایط و ویژگیهای خاص صلنعت بلرق
در بخت تودید برق ،نحوه اعمال حاکمیت و راهکارهای آن مورد پژوهت قرار گیرد.

 .3ضرورت اعمال حاکمیت بر بخش خصوصی تولید صنعت برق
مسئودیت دودت در تأمین برق مطمئن و پایدار ریشه در نقت و اهمیت استفاده از برق در زندگی عملوم
مردم دارد .امروزه برق جزء اموری تلقی میگردد که با تأمین آن زندگی عملومی تلأمین میگلردد و در
حقوق عمومی ،اموری که به منظور رف نیازها و تأمین مناف عمومی ضرورت دارد و دودت بله نحلوی
آنها را اداره نموده و یا بر آنها نظارت دارد [ ]12با عنوان «خدمات عمومی» 1شناخته میشوند .دودتها
در رابطه با تأمین خدمات عمومی مسئودیت دارند و تأمین خدمات عمومی تا به آن جا اهمیلت مییابلد
که برخی حقوقدانان حتی مشروعیت دودتها را وابسته به میزان خدمات عمومی و چهونهی اجرای این
خدمات یعنی قانونمند بودن آن میدانند[.]11
بدین ترتیب خدمات عمومی باید از طرف دودت تنظیم ،تأمین و کنترل شود؛ زیرا وجلود آن بلرای
تحقق و توسعه همبستهی اجتماعی ضروری بوده و طبیعت آن به گونهای است که تأمین آن بله طلور
شایسته فقط به وسیله دودت ممکن و میسر است [ .]10بختهای نظیر تأمین و توزی آب ،بلرق ،گلاز،
مخابرات و پست به عنوان خدمات عمومی تلقی میشوند [.]25
بر اساس حقوق اداری در ارائه خدمات عمومی ،میبایست اصودی رعایت گردد که در قانوناساسی،
نیز به این اصول اشاره شده است .رعایت این اصول حتی پس از انجام خصوصیسازی نیز باید از سوی
دودت تنظیم و تضمین گردد .اص برابری و عدم تبعیض ،استمرار خدمات ،سلازگاری و تقلدم در ارایله
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خدمات عمومی از اصول حاکم بر خدمات عمومی است [ .]۷به طور خالصه مروری بلر اصلول مل کور
مینماییم:
این اساس مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان
و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
 .2اص تداوم و استمرار :رف بدون وقفه تأمین نیاز به خدمات عملومی و تعطیل بلردار نبلودن آن بلا
زندگی مردم رابطه تنهاتنهی دارد و رعایت این اص اجتناب ناپ یر است .این اص تکلیفی را متوجه
مقامات عمومی و اداری مینماید که به موجب آن باید تداوم خدمات به نحو مناسبی تضمین گلردد
[.]18
 .3اص انطباق(سازگاری) :با توجه به تغییر در نیازهای عمومی با روند توسعه علم و تکنودوژی ،خدمات
عمومی نیز باید خود را منطبق و سازگار با آن نماید تا بتواند پاسخهوی نیازهای عمومی باشلد .بله
طور مثال با تحوالت صنعتی امروزه دیهر نمیتوان از وسای غیر موتوری در حم و نقل عملومی
استفاده نمود .این اص را میتوان از اصول  2و  28و  43قانوناساسی استنباط نمود.
 .4اص تقدم :این اص مقرر میدارد که اگر تعارضی میان مناف خصوصی و مناف عملومی در جهلت
ارائه خدمات عمومی رخ دهد ،حق تقدم با امور عمومی است .در قانوناساسی وجود مفاهیمی ماننلد
حقوق عمومی (اص  ،)24مصادح عمومی (اص  )28و تقدم مناف عمومی (اص  )40بیانهر اهمیت
و تقدم خدمات عمومی بر مناف بخت خصوصی است .ادبته با خصوصیسازی خدمات عمومی ایلن
تقدم باید به نحوی تنظیم شود که در صورت هر گونه اعمال هزینه اضافی و پیت بینلی نشلده بلر
بخت خصوصی ،جبران بار مادی و هزینههای آن نیز برای بخت خصوصی به نحلو مناسلب ملورد
پیت بینی قرا گیرد.
این اصول در حقوق خارجی نظیر فرانسه،کانادا ،انهلستان و آمریکا نیز بلا عنلوان اصلول خلدمات
عمومی ،مواردی را همچون مسئودیت پ یری،استمرار ،برابری ،بیطرفی و عدادت شام میشود [.]24
بر همین اساس در صدر اص  44قانوناساسی نیز ،تأمین نیرو (تودید برق تا انتقال و توزی آن بله
مشترکین) از وظایف دودت برشمرده شده است و برای تحقق این هدف ،تضلمین تودیلد بلرق ( بخلت
نیروگاهی صنعت برق)  ،بر عهده دودت است و قوانین متعدد خاص صنعت برق که در حال حاضر قابل
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استناد و الزم االجراء میباشند بر نقت دودت در تأمین و تودید برق مطمئن و پایدار به مشلترکین بلرق
تصریح دارد.

1

همچون واحدهای تودیدی و تجاری کامال خصوصی دانست و ایلن بخلت نلاگزیر از اعملال حاکمیلت
دودت به منظور تضمین تودید و عرضه برق به طور مطمئن و پایدار به مشترکین برق میباشند.

 .4ارزی ابی وض عیت موج ود روشه ای حق و ی اعم ال حاکمی ت ب ر
نیروگاههای خصوصی
با واگ اری نیروگاههای کشور در برنامه خصوصیسازی صنعت برق در بخلت تودیلد ،اعملال حاکمیلت
دودت که قبال از طریق مادکیت دودتی انجام میپ یرفت جای خود را به روشهای قلانونی و قلراردادی
زیر داده است که در این تحقیق هریک به طور جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد:
 .1-4شروط مندرج در راردادهای واگذاری
یکی از ابرازهای اعمال حاکمیت بر نیروگاههای واگ ار شلده بله بخلت خصوصلی ،شلرایط منلدرج در
قراردادهای واگ اری و پیوستهای آن است که در چهارچوب قانون اجرای سیاستهای کللی اصل 44
قانوناساسی تنظیم میگردد و سازمان خصوصیسازی به عنوان فروشلنده ( بله نماینلدگی از دودلت) و
بخت خصوصی به عنوان خریدار است .در پیوست فنی قراردادهای م کور در تیپ مربلوط بله قلرارداد
واگ اری نیروگاهها ،خریدار نیروگاه در موارد متعددی متعهد به رعایت مقررات قانون سازمان برق ایران،
دستورات دیس اچینگ ملی ،رعایت دستورادعم های بهرهبلرداری وزارت نیلرو در ارتبلاط بلا نیروگاههلا،
انجام بیمه تأسیسات نیروگاهی ،اخ پروانه بهرهبرداری از نیروگاه ،علدم واگل اری زملین یلا تأسیسلات
نیروگاه بدون موافقت وزارت نیرو شده است.

2

 .1قانون سازمان برق ایران مصوب  ،1346قانون تاسیس وزارت نیرو .1353
 .2رجوع شود به پایهاه اینترنتی سازمان خصوصیسازی ،مقررات مرتبط با قانون اجرای سیاستهای کلی اص  ،44مصوبات
هیات واگ اری . )https://ipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=556( :
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همچنین در قرارداد موصوف مفاد دستورادعم نحوه نظارت پس از واگ اری مصوب هیات واگ اری
سازمان خصوصیسازی 1نیز به عنوان تعهدات خریدار درج شده و سازمان خصوصیسازی بلر ترکیلب
معامالت شرکت نظارت مینماید و در صورت تخلف از شرایط پلیت بینلی شلده خسلارات و اقلدامات
تنبیهی نظیر اعمال جریمه تا  5درصد امن معامله ،افزایت سود فروش اقساطی ،دغو اعطای تخفیف ،رد
اهلیت خریدار در خرید سهام از سارمان خصوصیسازی پیت بینی شده است.
تحلیل و بررسی :هر چند که شرایط و تعهدات خریدار در هر دو بخت مورد اشاره در قرارداد (پیوسلت
فنی و دستورادعم نظارت پس از واگ اری) موارد مهمی را پیت بینی نموده است ،اما درج ایلن شلرایط در
ذی یک قرارداد نمیتواند بهتنهایی کافی و مفید برای اعمال حاکمیلت و تضلمین تلداوم تلأمین و تودیلد
نیروی برق باشد ،زیرا قدرت و نیرویی که مفاد شرط به مشروط ده آن میدهد که به تعبیر حقوقی از آن به
ضمانت اجرای شرط و تعهد در قرارداد تعبیر میگردد مطابق ماده  23۷قانون مدنی در شلرط فعل  ،ادلزام
متعهد به انجام شرط است که در صورت تخلف ،متعهدده میتواند به حاکم رجوع نملوده و تقاضلای اجبلار
متعهد به وفا شرط را بنماید .حال این پرست مطرح میگردد که آیا عدم رعایت دستورات حاکمیتی وزارت
نیرو همچون دستورات دیس اچینگ ملی و دستورادعم های بهرهبرداری وزارت نیرو در ارتباط با نیروگاههلا
را باید در قادب تخلف از شرط ضمن ادعقد قرارداد واگ اری تحلی نمود؟ و وزارت نیرو برای ادلزام خریلدار
نیروگاه به رعایت دستورات خود در تودیلد مطملئن و پایلدار انلرژی بلرق و رعایلت مقلررات و دسلتورات
حاکمیتی باید از طریق محاکم دادگستری متعهد را اجبار به ایفاء تعهد نماید؟
پاسخ منفی است ،چرا که نمیتوان اعمال حاکمیت وزارت نیرو در تودید برق را که امری فوری و
مستمر و ضروری است به طی فرآیندهای طوالنی دادرسیهای قضایی موکلول نملود کله در صلورت
حصول موفقیت در پرونده قضایی هم نتیجه چیلزی جلز اجبلار ملوردی متعهلد بله ایفلای تعهلد خلود
نخواهدبود .بر این اساس شروط مندرج در قرارداد واگ اری نیروگاهها نمیتوانند جایهزین مطمئنی برای
اعمال حاکمیت وزارت نیرو پس از واگ اری مادکیت باشند و از قلدرت و ضلمانت اجرایلی کلافی بلرای

 .1مصوبه شماره /89/2/143ه مورخ  1389/5/1۷هیات واگ اری سازمان خصوصی سازی.
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اعمال حاکمیت برخوردار نیستند .به دیهر سخن اعمال حاکمیلت بایلد بلا اسلتفاده از ابزارهلای حقلوق
عمومی و تفوق دودت بر اراده بخت خصوصی انجام پ یرد و ادزام به اجرای تعهدات قراردادی از جنبله

 .2-4پروانههای تولید برق
در حال حاضر یکی از مهمترین روشهایی که وزارت نیرو به منظور اعمال حاکمیت بر بخت خصوصی
تودید برق به کار میبندد ،صدور پروانه تودید و استناد به شرایط و مفلاد آن بلا اسلتناد بله ملواد  5و 6
قانون سازمان برق ایران مصوب  1346اسلت .مطلابق تبصلره  2ملاده  6قلانون سلازمان بلرق ایلران
مصوب« :1346منظور از پروانه در این قانون اجازه نامهای اسلت کله از طلرف وزات آب و بلرق بله
منظور ایجاد و بهرهبرداری از تأسیسات تودید ،انتقال ،توزی و فروش نیروی بلرق طبلق شلرایط معلین
صادر میگردد».
صدور پروانه یکی از انواع مقرراتگ اری 1است که از سوی حاکمیت یا نهادهای تنظلیم مقلررات
اعمال میگردد و به آن مقررات گ اری ورود نیز گفته میشود« .صدور مجوز یا پروانه را میتلوان ابلزار
محوری در مقررات گ اری ورود دانست که در قادب سند عمومی برای فعادیت بنهاه متقاضی ورود صادر
میشود و به موجب آن شرایط و نحوه اداره بنهاه خدمات عمومی تعیین میشود» [.]21
به بیانی دیهر ،منظور از مقررات گ اری ورود پیت بینی ادزامات و شرایط و صلالحیتهایی اسلت
که بخت خصوصی می بایست برای ورود به خدمات عمومی مشخص نظیر بخت تودیلد صلنعت بلرق
واجد آن بوده و در طول دوره فعادیت نیز آن شرایط را حفظ نماید« .این موضوع با توجه به ویژگیهلای
خدمت عمومی حائز اهمیت است چرا که از یک سو دغدغههای کارآمدی بنهاهی که قصد ورود به بازار
خدمات عمومی را دارد باید مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیهر امکان زیان ده شدن بنهاهی کله وارد
شده است را نیز باید در نظر داشت چرا که در این نلوع بازارهلا منلاب و فرصلتهای محلدودی وجلود
دارد»[ .]22از این رو مقررات گ اری ورود نه فقط بر اساس رقابت صرف ،بلکه باید بر اسلاس نیازهلای
صنعت در محدوده جغرافیایی خدمات و صالحیت دریافت کنندگان مجوز انجام پ یرد.

1. Regulatory
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در همین چهارچوب پروانه تودید (در مرحله ساخت و بهرهبرداری از نیروگاه) از سوی وزارت نیلرو
با پیت بینی شرایطی مشخص (چه در مرحله ساخت نیروگاهی همچون مجوزهلای صلادره در احلدا
بهرهبرداری) به منظور اعمال حاکمیت بر بخت خصوصی فعال در بخت تودید برق صادر میگردد.
تحلیل و بررسی :به منظور بررسی جایهاه و کارکرد پروانه در تضمین اعمال حاکمیت وزارت نیرو بر
بخت خصوصی تودید ،میبایست نخست ظرفیت قانونی مورد استناد وزارت نیرو و س س ضمانت اجرا و
شرایط مندرج در آن مورد تحلی و بررسی قرار گیرد.
وزارت نیرو پروانلههای بخلت تودیلد را بلا اسلتناد بله ملواد  5و  6قلانون سلازمان بلرق ایلران
مصوب 1346صادر مینماید .مطابق ماده  5قانون سازمان برق ایران « :از تاریخی که وزارت نیرو برای
هر منطقه اعالم مینماید هیچ شخصی اعم از حقیقی و حقوقی نمیتواند بدون موافقت و کسب پروانله
از وزرات نیرو در توسعه یا ایجاد و بهرهبرداری تأسیسات تودید و انتقال و توزی نیروی برق ...اقدام نماید
و در صورت تخلف وزارت نیرو میتواند از شروع یا ادامه کار جلوگیری نماید »..به تصریح ماده م کور،
اختیار صدور پروانه در زمینههای توسعه ،ایجاد و احلدا و بهرهبلرداری در بختهلای تودیلد انتقلال و
توزی برق در اختیار وزارت نیرو است و به موجب ذی ماده موصوف در صورت تخلف اشخاص حقیقلی
و حقوقی مبنی بر شروع فعادیت بدون کسب موافقت و کسب پروانه ،وزارت نیرو میتوانلد بلا همکلاری
مقامات انتظامی از شروع یا ادامه کار جلوگیری نماید.
عالوه بر ماده م کور در پروانههای صادره وزارت نیرو ،به ماده  6قانون سلازمان بلرق نیلز اسلتناد
شده و تصور گردیده است که ضمانت اجرای م کور در این ماده نیز کماکلان بلرای وزارت نیلرو قابل
استناد و معتبر است .در ماده م کور مقرر گردیده است که در صورت علدم درخواسلت پروانله از سلوی
موسسات برق د ر مهلت و یا عدم رعایت دستورات وزارت نیرو ،وزارت نیرو این اختیلار را دارد تلا کلیله
تأسیسات و ابنیه مربوط را با حضور دادستان مح یا نماینده او تحت اختیار گرفته و آنها را تا ملدت دو
سالبه صورت امانی اداره و پس از پایان مدت آن را به اشخاص اادث بفروش برساند.
اما چنین برداشتی از قانون م کور و استناد به آن در پروانلههای صلادره صلحیح نیسلت و نمیتلوان
ضمانت اجرای م کور را کماکان در اختیار وزارت نیرو دانست چرا کله مطلابق نلص صلدر ملاده  6قلانون
سازمان برق ،این ماده ناظر به «موسسات بلرق موجلود» در زملان تصلویب قلانون ( )1346و بله منظلور
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نظاممند نمودن مؤسسات کوچک خصوصی تودید و توزی برق در آن زمان بلوده اسلت و در حلال حاضلر
ااری از این مؤسسات وجود ندارد و د ا اجرای ماده م کور در حال حاضرموضوعیتی ندارد .علالوه بلر ایلن
تسلیط ( ماده  30قانون مدنی) است و د ا میبایست در حوزه نص و به طور مضیق تفسلیر شلود و تسلری
ضمانت اجرای مندرج به م کور به غیر از موسساتی که به آنها تصریح شده است فاقد مبنای قانونی است.
نتیجه آنکه تنها ضمانت اجراء وزارت نیرو در پروانههای صادره به منظور اعمال حاکمیت و تضمین
تداوم تودید برق مطمئن و پایدار ،همان اعمال ماده  5قانون سازمان برق یعنی جللوگیری از شلروع یلا
ادامه کار تودید کنندگان برق بخت خصوصی است .ضمانت اجرایلی کله نمیتوانلد در صلورت تخللف
بخت خصوصی تداوم تودید برق را تضمین نماید و صرفا میتواند از ادامه کار نیروگاه جلوگیری نماید.
 .3-4هیات تنظیم بازار برق
هیات تنظیم بازار برق در چهارچوب آییننامه تعیین روش ،نرخ و شرایط خرید و فروش بلرق در شلبکه
کشور مورخ 1382/6/3مصوب وزیر وقت نیرو تشلکی گردیلد و متعاقلب آن در سلال  1384آییننامله
تعیین شرایط و روش خرید و فروش برق در شبکه کشور جایهزین آن شد.
این هیات از نظر ساختاری در بدنه وزارت نیرو و زیر مجموعه دفتلر خصوصیسلازی وزارت نیلرو
قرار دارد و احکام اعضای آن توسط وزیر نیرو صادر میگردد و با عنایت بله اختیلارات وزارت نیلرو در
قوانین خاص صنعت برق نظیر قانون سازمان برق ایران مصوب  1346و قلانون تأسلیس وزارت نیلرو
 1353عم مینماید .بر این اساس اختیلارات ایلن هیلات را میتلوان صلرفا و حلداکثر در چهلارچوب
اختیارات وزیر نیرو مطابق مقررات م کور دانست.
تحلیل و بررسی :از منظر تضمین اعمال حاکمیت وزارت نیرو بر بخت خصوصلی تودیلد ،وضلعیت
کنونی هیات تنظیم بازار برق چه از نظر مقررات تشکی و چه از منظر حدود اختیارات قلانونی و دامنله
فعادیت متناسب نیست .چرا که نهاد کنونی هیات تنظیم بازار برق از جایهاه قانونی مستحکمی برخوردار
نمیباشد و اساس تشکی آن به آیین نامه مصوب وزیلر نیلرو بلازمی گلردد [ ]13و بلر هملین اسلاس
مصوبات آن نیز در چهارچوب آیین نامه مصوب وزیر اعتبار و قدرت اجرایی خواهد داشت ،د ا تصمیماتی
که ناظر به محدود نمودن مادکیت بخت خصوصی نظیر ادزام به تودید تلا سلقف معلین و یلا در اختیلار
گرفتن نیروگاه بخت خصوصی به منظور تداوم تودید باشد از آن جهت که قانونی خاصی از آن پشتیبانی
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نمیکند ،عمال نفوذ و قابلیت اجرایی نخواهند داشت .از این رو حاکمیت ابزارهای کافی را برای تضمین
تداوم تودید و اعمال حاکمیت بر بخت خصوصی خود به نحوی که به تضمین اصل اسلتمرار و تلداوم
همچنین هیات تنظیم بازار برق از آن جهت که نهاد مستق مقررات گل اری محسلوب نمیگلردد
میتوان گفت در حال حاضر در صنعت برق یک نهاد تنظیم مقررات با تعلاریف اسلتاندارد وجلود نلدارد
هرچند که در عین حال اکثر وظایف رگوالتوری از سوی آن در حال انجام است [.]13

 .5راهکارهای پیشنهادی جهت ارتقاء سازوکارهای اعمال حاکمیت
 .1-5تصویب وانین جدید
در قسمت تحلی و بررسی بند ب 4-این مقاده بیان گردید که امروزه دیهر ضمانت اجرای مل کور در ملاده 6
قانون سارمان برق مندرج در پروانههای صادره وزارت نیرو برای بخت خصوصی تودید برق موضوعیت نلدارد
و ماده م کور ناظر به «موسسات موجود» در زمان تصویب قانون است .از این جهت در نظام قلانونی موجلود،
دودت ابزاری برای ورود به حوزه مادکیت خصوصی جهت تضمین تلدام تودیلد بلرق نلدارد .بنلابراین بله نظلر
میرسد هر چند که به اص احترام به مادکیت خصوصی در اصول  4و  4۷قانوناساسی و مواد  30و 31قلانون
مدنی اشاره گردیده است ،دکن به جهت تفوق حقوق عمومی بر حقوق مادکیت اشخاص و نیلز اعملال قاعلده
الضرر ،1تحدید مادکیت خصوصی در راستای مناف و مصادح عملومی نیلز پ یرفتله شلده اسلت و مثالهلای
متعدد تقنینی همچون الیحه قلانونی خریلد و تمللک اراضلی بلرای اجلرای برناملههای عملومی و عمرانلی
مصوب 1358و نظایر آن در این خصوص قاب مشاهده است.
در این ا رتباط باید به چند نکته توجه داشت اول اینکه :با توجه به اصول قانونی برشمرده شلده در
رابطه با احترام به مادکیت خصوصی ،تحدید مادکیت خصوصلی دزوملا میبایسلت از طریلق قلانون (در
معنای خاص) انجام پ یرد و مراج دیهر در تصویب مقررات همچون هیلات وزیلران و یلا وزارت نیلرو
چنین صالحیتی را ندارند .دوم اینکه :ارائه الیحه پیشنهادی از سوی دودت در این خصوص باید مشتم

 .1اص  40قانون اساسی « :هیچکس نمیتواند اعمال حق خویت را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به مناف عمومی قراردهد».
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بر شرایط و محدوده مش خص و نحوه دقیق فرآیند ورود حاکمیت به حلوزه مادکیلت خصوصلی بخلت
تودید برق باشد – که چهارچوب آن بر اساس سیاستهای وزارت نیرو مشخص میگردد  -و این امر با
ورود به دارایی بخت خصوصی به منظور اداره اموال تا حد امکان کمتلرین آسلیب بله دارایلی بخلت
خصوصی وارد آید و سازوکار اداره اموال ،دوره آن ،نحوه استرداد و یا فروش مشخص شود.
از دیهر موارد اصالح نظام قانونی به منظور ارتقاء ساز وکار اعمال حاکمیلت میتلوان بله اصلالح
نظام قانونی انحالل و ورشکستهی شرکتهای خصوصی تودید کننده برق اشاره نملود بله نحلوی کله
موارد انحالل و ورشکستهی تحت نظام خاص قانونی قرار گیلرد .زیلرا پیلروی شلرکتهای مل کور از
مقررات قانون تجارت در موضوع انحالل و ورشکستهی ،ادامه فعادیت شلرکتهای مل کور را در ملوارد
متعدی با مخاطره مواجه خواهد نمود [.]15
 .2-5تشکیل نهاد تنظیم مقررات
از خالءهای مهم موجود در نظام اعمال حاکمیت بر بخت خصوصی تودید برق ،نبود نهلاد تنظلیم
مقررات مستق و امر مقررات گ اری بر این بخلت اسلت .در ایلن خصلوص ملاده  59قلانون اجلرای
سیاستهای کلی اص  44قانوناساسی مقرر داشته است« :شورای رقابت میتوانلد در حلوزه کلاال یلا
خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی 1است ،پیشنهاد تشکی نهلاد تنظیمکننلده بخشلی را
برای تصویب به هیأت وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمیخود درحوزه مزبور را به نهاد
تنظیمکننده بخشی واگ ار نماید».
منظور از نهادهای تنظلیم مقلررات ،نقلت آفرینلان کلیلدی میباشلند کله دارای قلدرت واقعلی
تنظیمگری هستند این نهادها عبارتند از وزارتخانه هلا ،نماینلدگیهای مسلتق تنظلیم گلر و مقاملات
رقابت[ ]23و مهمترین نقشی که برای نهادهای تنظیم مقلررات ذکلر شلده اسلت ،گسلترش و توسلعه
بازارهای رقابتی در صنایعی است که تحت نظارت این نهادها هستند.این نقت ،اصلیترین ددی ایجلاد
نهادهای مقرراته ار مستق به شمار می آید [.]9

1. Natural Monopoly
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هر چند که در ماده م کور پیشنهاد تشکی نهاد تنظیمکننلده بخشلی در رابطله بلا بلازار انحصلار
طبیعی تصریح شده است ،اما کارکرد این نهاد در بازار رقلابتی نیلز موضلوعیت دارد .بلرای تبیلین ایلن
منظور از «انحصار طبیعی» نوع خاصی از انحصار است و گاهی اتفاق میافتد کله بلرای جامعله،
تودید توسط یک شرکت کم هزینه تر از تودید توسط چند یا چندین شرکت باشد .این وضعیت بله طلور
معمول هنهامی اتفاق میافتد که هزینههای اابت ،یعنی هزینههایی که صرفنظر از سطح تودیلد اابلت
است ،ارتباط تنهاتنهی با تقاضا دارد [.]28
بند  13ماده  1قانون اجرای سیاستهای کلی اص  44قانوناساسی انحصار طبیعلی را اینگونله
تعریف نموده است« :وضعیتی از بازار که یک بنهاه به ددیلی نزودی بودن هزینه متوسط ،میتواند کاال یا
خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنهاه دیهری با آن قیمت قلادر بله ورود یلا ادامله فعادیلت در بلازار
نباشد» .به طور مثال با توجه به اینکه احدا شبکههای عمومی گسترده توزیل نیلروی بلرق مسلتلزم
سرمایه گ اری عظیم اودیه است ،هرگاه امر خصوصیسازی در بخلت شلبکههای توزیل نیلروی بلرق
صورت پ یرد مادک خصوصی شبکه به طور انحصاری بازار را در دست میگیرد و کسی توان رقابت بلا
آن را ندارد.
از این رو انحصارات طبیعی یا مانند اکثر کشورهای اروپایی در اختیار دودت قرار گرفتهاند ،یا ماننلد
آمریکا به شدت تاب مقررات گ اری دودت قرار گرفتهاند .در حادت اخیر ،مقررات گ اری شام ممانعلت
از ورود بازار و اعمال مقررات قیمت است که تخصیص کارآمد را ارتقاء میدهلد .از جملله شلرکتهایی
که ویژگی انحصار طبیعی دارند راه آهن ،توزی برق ،خطوط دوده کلاز و نفلت و مخلابرات و توزیل آب
آشامیدنی است [.]26
با مطادعه در حوزههای فعادیت صنعت برق صنعت برق و مؤدفههایآن ،بخت از صلنعت رقلابتی و
جزئی دیهر آن انحصار طبیعی است .خدمات انتقال نیرو (شبکههای برق) بیشتر مواق انحصلار طبیعلی
است حال آنکه تودید برق و عرضه آن در سطح خرده فروشی میتواند غیر انحصاری باشد [ .]16بر این
اساس اختیارات نهاد تنظیم مقررات نیز در صنعت برق باید همه این حوزهها (بخت انحصاری و بخلت
رقابتی) را در برگیرد از این رو هیات وزیران به صراحت طی بند  6مصوبه شماره /19243۷ت 50393ه
مورخ  1392/12/28تأسیس چنین نهادی را با اختیارات م کور در حوزه رقابتی (تودید برق) و انحصاری
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(توزی ) به وزارت نیرو تکلیف نموده است .هیات وزیران طی بند م کور مقرر داشته است« :بله منظلور
حصول اطمینان از تنظیم مقررات و پایت الزم در بختهلای انحصلاری و همچنلین حفلظ و تقویلت
نامه ،پیشنهاد تشکی نهاد تنظیم کننده مقررات بخت برق را به منظور طی مراح قانونی ،تدوی و در
اختیار شورای رقابت قرار دهد» .اما تا کنون نهاد م کور با ترتیباتی که در قلانون اجلرای سیاسلتهای
کلی اص  44در نظر گرفته است و تصویب نامه هیات وزیران نیز بله آن اشلاره دارد در صلنعت بلرق
تشکی نشده است.
 .3-5مقررات گذاری
به طور کلی مقرراتگ اری می تواند به عنوان تمام روشهایی تعریف شود که به وسیله آنها دودت
با ابزارهای اداری یا قانونه اری (و به ویژه با وض مقررات اداری ،آیین ناملهها و اسلتانداردها از سلوی
سازمانهای اداری و موسسات عمومی) در اقتصاد مداخله می کند تلا رفتلار بلازیهران بلازار را کنتلرل و
تنظیم کند [.]1۷
به عبارت دیهر ،مقررات گ اری گونهای قانونه اری است که با هدف تاایرگ اری بر رفتلار بخلت
خصوصی و تصمیمهای وی در بازار اعمال میشود که ادبته دارای ضمانت اجرایی از سلوی دودلت نیلز
میباشد که از جمله کارکردهای آن میتوان به :استانداردگ اری در بازار ،قیملتگل اری ،تقسلیم منلاب
کمیاب در بازار ،رف اختالف و داوری بین بازیهران بازار اشلاره نملود کله در تعلاریف جدیلد در حیطله
تنظیم مقررات جای میگیرد [.]16
از کارکردهای مقررات گ اری میتوان به مقررات گ اری ورود ،خروج ،قیمت و کیفیت اشاره نمود:
مقررات گذاری ورود :همانگونه که پیتتر بیان شد در مقررات گل اری ورود ادزاملاتی اسلت کله
برای ورود بخت خصوصی به یک بازار فعادیت ( نظیر تودید نیروی برق ) مورد نظر است دحاظ میگردد
و مقررات گ اری در این کارکرد نه بر اساس رقابت صرف ،بلکه بر اساس نیازهلای صلنعت نسلبت بله
اعطای مجوز اقدام مینماید.
ابزار محوری در مقررات گ اری ورود صدور مجوز یا پروانه است .به عبارت دیهلر مجوزهلا اجلازه
ارائه خدمات و بهرهبرداری از مناب را به دارنده آن میدهنلد و معملوال قواعلد و شلرایط ایلن مجلوز و
تعهدات اپراتور را تعریف میکنند [.]16
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مقررات گذاری خروج :منظور از مقررات گ اری خروج پیت بینی ادزامات و محلدودیتهایی جهلت
خروج بنهاههای موجود در بازاری خاص است .در بازار خدمات عمومی خروج از بازار اهمیتلی مضلاعف
دشواری همراه گردد و این امر با اص استمرار و تداوم خدمات عمومی کله از وظلایف حاکمیلت اسلت
مغایرت یابد .برهمین مبنا موضوع خروج بنهاهها میبایسلت تلاب نظلام مقرراتلی خلاص قلرار گیلرد و
مقررات عمومی مربوط به انحالل ارادی شرکتها و یا ورشکستهی آنها بر اساس مقررات قانون تجارت
در این خصوص قاب اعمال نیست [.]15
به همین ددی در کشورهای اروپایی به تقلید از اروپا در شیوه سنتی برخورد با مساده ورشکستهی
تجدید نظر شده و با آن به عنوان مساده مربوط به نظم عمومی برخورد میشود [.]1
مقررات گذاری قیمت :هدف اودیه از مقرراته اری قیمت حمایت از حقوق مصرف کننده و تضلمین
دسترسی همه مردم به خدمات عمومی است در کنار این هدف باید هزینههای بنهاه و سود متعارف آن
نیز در نظر گرفته شود چرا که در هر شیوه قیمتگ اری یکی از اهداف اصلی ،تلأمین و تضلمین درآملد
کافی برای اپراتورها و سرمایه گ اران است [ ]16و مقررات گ اران نمیتوانند قیمتها را آن چنان پایین
تعیین نمایند که بنهاه اقتصادی نتواند هزینههای معقول برای ارائه خدمت را جبران نمایلد [ ]20دل ا در
بازار خدمات عمومی شیوی قیمتگ اری باید تلفیقی از قیمت گ اری تقاضا محور و هزینه محلور باشلد
یعنی هم به جنبه اجتماعی و ارتباط خدمات با نیازهای عمومی توجه شود و هم بله جنبله اقتصلادی و
بازاری آنها و در نهایت بسته به موقعیت کیفیت کمیت و زمان ،قیمتهلا میبایسلت بله طلور مناسلب
تعدی گردند.
مقررات گذاری کیفیت :یکی از مهمترین اهداف مقرراتگ اری در بازار خصوصیسازی شده خدمات
عمومی تضمین حداقلی کیفیت برای این خدمات است که در تمامی فرآیندهای خلدمات عملومی بایلد
رعایت شود [ .]2۷ادبته تنظیم کیفیت به مراتب سخت از تنظیم قیمت میباشد و پس از تنظیم تعرفهها
مهمترین وظیفه سازمان مقررات گ ار تعیین حداق کیفیت خدمات بنهاههایی است در بخلت نظلارت
سازمان مقررات گ ار فعادیت میکنند [ ]16بنابراین برخلورداری از حلداق اسلتانداردهای الزم خلدمات
عمومی ،از جمله تعهدات شرکتهای خصوصی خدمات عمومی است [.]25
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به طور کلی تدوین استانداردها و یا ضوابط فنی مصوب را میتوان از شرایط و ویژگیهایی در نظر
گرفت که برای تودید ایمن و بی عیب یک محصول نظیر برق جهت عرضه به بازار ضلروری اسلت در
استانداردهای مشخصی برای تودید و توزی در نظر گرفته میشود و صنعت تحت تنظیم ملزم به تدوین
استانداردهای مربوطه خواهد بود.
مقررات گ اری با استفاده از کارکردهایی که بر شمرده شد عالوه بر آنکه در جهت اعمال حاکمیت
دودت و پاسداری از اصول خدمات عمومی گام بر میدارد میکوشلد تلا حقلوق مصلرف کننلدگان نیلز
رعایت شود و در عین حال در بازارهایی نظیر تودید برق که از یک رقابت کام برخوردار نیستند تالش
مینماید تا از پدیده نارسایی یا شکست بازار 1جلوگیری شود .توضیح اینکه وظیفه تأمین رقابت در بازار
از وظایف اصلی و اودیه نهادهای مقلررات گل ار و از کارکردهلای اصللی ایلن نهادهاسلت» [ .]9دکلن
«سازوکار بازار گرچه نظامی را برای تخصیص و توزی بسیاری کاالها و خدمات تامین می کنلد املا در
شرایطی ممکن است همه کاالها و خدمات مورد نیاز را تامین نکند یا به نحوی تامین کند که بر جامعه
به طور کلی اار سوء داشته باشد که اقتصاددانان این وضعیت را شکست بازار می نامنلد ]2[ »...اهمیلت
پدیده شکست بازار در دزوم مقررات گ اری به حدی است که بعضی معتقدند« :ایجاد نهادهلای تنظلیم
گر تنها زمانی از دحاظ اقتصادی موجه است که یکی از موارد شکست بازار به نحوی بروز کند.]4[ »...
منظور از نارسایی یا شکست بازار ،شرایطی است «...که در آن اقتصاد مبتنی بلر بلازار نملی توانلد
مناب را به نحو بهینه و آن طور که باید و شاید به بختهای مختلف اختصاص دهد» [ .]1۷به عبارتی
علیرغم مطلوبیت نظام عرضه و تقاضای بازار و اقتصاد آزاد،ممکن است در شرایطی خاص و مخصوصلا
در مورد کاالها و خدماتی خاص ،نظام عرضه و تقاضا نتواند اهداف اقتصادی را تامین نماید.
در واق اگر یک صنعت یا بخشی از یک صنعت ،ویژگیهای خاصی نظیر وجلود بلازدهی فزاینلده
نسبت به مقیاس،عدم امکان(یا امکان ضعیف)ذخیره سازی کاال ،نیاز به سرمایه باال برای آغاز فعادیت و

1. Market failure
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جز اینها داشته باشد ،ایجاد بازار رقابتی تضعیف و یا غیرممکن خواهلد شلد .بلدین روی بلا وجلود ایلن
ویژگیها حتی در صورت تشکی بازار احتمال بروز پدیده شکست بازار وجود دارد [.]8
اقتصادی ،سیاسته اری کرده و با مکانیسم هایی به اعمال کنترل و هدایت اقتصادی بلازار ب لردازد .بله
این تر تیب وجود شرایط نارسایی بلازار یکلی از توجیهلات عملده مداخلله دودلت در اقتصلاد از طریلق
مقرراتگ اری است .فل ا «هدف از مقرراتگ اری اقتصادی ،اغلب اصالح علدم تعادلهلایی اسلت کله
ممکن است در نتیجه عملکرد نیروهای بازار حاص شود [.]1۷
پدیده شکست بازار که مقرراتگ اری در صدد جلوگیری از آن است به ویلژه در بخلت مهملی از
خدمات عمومی یعنی انرژی همچون برق و گاز محتم است و تعام صلرف میلان تودیلد کننلدگان و
مصرف کنندگان در بازارهای انرژی ،ممکن است پیاملدهایی بله بلار آورد کله بلرای منلاف عملومی
نامطلوب باشد [ .]29چرا که اوال این بازارها بهاندازه کافی بر روی امنیت عرضه انلرژی سلرمایهگ اری
نمی کنند و «در ادبیات اقتصادی مهمترین ددی شکست بازار در صنای زیرساختی ساختار هزینله ایلن
نوع صنای است ،که همان انحصار طبیعی را موجب می شود ( همچون آب ،بلرق ،گلاز ،مخلابرات ) و
مسئله وجود هزینههای اودیه باال برای ورود به بازار این گونه صنای باعث می شود تا تهدیدی ناشی از
ورود رقبا وجود نداشته باشد» [.]16
حال آنکه امنیت عرضه انرژی با توجه به آنکه کلاالیی عملومی اسلت ،املری ضلروری اسلت و
«...اگر باال بودن هزینههای مبادده را عام اصللی انلواع شکسلت بلازار یلا علدم ایجلاد بلازار بلدانیم،
مقرراتگ اری رویکردی است که به دودت امکان کاهت هزینههای مباددله را ملی دهلد و در نتیجله،
کارآمدی بازار را تقویت می کند» [ .]19اانیا این بازارها به مناف کوتاه مدت خود میاندیشند و قادر بله
پیت بینی روند قیمتها در آینده نیستند و در برنامه سرمایه گ اری آسیب میبینند .دل ا مقرراتگل اری
تالش مینماید تا از طریق وض و تصویب قوانین ضد انحصار ،عملکرد بلازار را از طریلق نظلارت بلر
ایجاد موقعیتهای قدرت اقتصادی و ممنوعیت توافقات محدودکننده رقابت یا مجلازات سوءاسلتفاده از
آن تقویت نماید [.]26
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 .6نتیجهگیری
گسترش امر خصوصیسازی در حوزه تودید برق با توجه به ادزامات قانون سیاسلتهای کللی اصل 44
کشور ،دزوم بازنهری در قوانین و مقررات حوزه برق با هدف تضمین اعمال حاکمیت دودت و پاسلداری
از اصول خدمات عمومی بر بخت خصوصی تودیلد بلرق و بله عنلوان فرآینلدهای مکمل در برنامله
خصوصیسازی صنعت برق را اجتناب ناپ یر مینماید و آنچله کله ضلرورت ایلن املر را بیشلتر نشلان
میدهد کاستیها و نارساییهای موجود در نظام حقوقی اعملال حاکمیلت بلر بخلت خصوصلی تودیلد
نیروی برق است.
پیت بینی ضمانت اجراهای قانونی کافی برای اعمال حاکمیت دودت بلر بخلت خصوصلی تودیلد
برق و تضمین تداوم تودید و اطمینان از اجرای اصول خدمات عمومی و نیز تشکی نهاد مستق تنظلیم
مقررات با اختیارات قانونی تصریح شده همراه با ضمانت اجراهای متناسب را میتوان از موارد مورد نیاز
در اصالح نظام حقوقی اعمال حاکمیت بر بخت خصوصی تودید نیروی برق به شمار آورد.
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