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  كنندگان قانون مجازات استفاده ليتحل
  از آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز رمجازيغ

    بر حوزه آب و فاضالب ديبا تأك

    **يحسن شهروـ  *صدف داورپور

  چكيده:
 ريناپذ ييو جدا يهمچون آب، برق، گاز و ... جزء ضرور يامروزه خدمات عموم

خدمات  نياز ا يمند بدون بهره يزندگ يكه حت يا گونه ها گشته، به انسان يزندگ
 نيدر ا ميو تعدد جرا ييگسترده جامعه از سو ازين ني. با ارسد ينظر م ناممكن به
 شيازپ شيب رانهيسختگ يها و مقابله رانهيشگيبه اقدامات پ ازين گر،يد ييحوزه از سو
وضع نموده  يمتعدد نيقوان خصوص نيدرا زين رانيو قانونگذار ا شود ياحساس م
اند،  خدمات مرتبط بوده نياز ا يكيبه  يو اختصاص يصورت مورد به اياست كه 

آب، برق، گاز و مخابرات كشور و  ساتيكنندگان در تأس مانند قانون مجازات اخالل
 ميبه جرا يقانون مجازات اسالم راتيبخش تعز 660مانند ماده  يا درموارد معدودي

 نيمانند آب، برق و ... پرداخته است. آخر يمورد از خدمات عموم نيمرتبط با چند
از  رمجازيكنندگان غ قانون مجازات استفاده ،يخدمات عموم نةياراده قانونگذار درزم

 رغم يكه عل باشد يم 10/03/1396آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز مصوب 
 يو رفع برخ نيدر روزآمد كردن قوان ينقش مهم راداتيابهامات و ا ها، يكاست

 يتا به بررس ميپژوهش بر آن نياداشته است. در  نيشيپ نيو ابهامات قوان راداتيا
  .ميبر حوزه آب و فاضالب بپرداز ديبا تأك بيتصو قانون تازه نيا
                        

   

                                                                                                                             
  مسئول سندهينو ران،يشركت آب و فاضالب استان سمنان، سمنان، ا يارشد، كارشناس حقوق يكارشناس  *

Email: s.davarpour@gmail.com 
  رانيشركت آب و فاضالب استان سمنان، سمنان، ا يحقوق ريدكترا، مد يدانشجو  **

Email: shahravihasan@gmail.com 
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  ها: كليدواژه
  آب، فاضالب. ،يخدمات عموم رمجاز،يانشعاب غ رمجاز،يكنندگان غ استفاده

  مقدمه
بشر در تمام طول تاريخ همواره درصدد استفاده از طبيعت و منابع آن به بهترين نحو و تسخير 
آنها بوده است و با گسترش جوامع و پيشرفت تكنولوژي خدماتي مانند برق، تلفن و ... كه در 

ي اند كه زندگ ي از اهميت رسيدها درجهگرديد، به  عنوان ابزار توسعه و رفاه محسوب مي ابتدا به
باشد، لذا ارائه اين خدمات نيز نيازمند تالشي مضاعف اما  مي تحمل رقابليغبدون آنها 

هاي مختلف درصدد حفظ و  باشد كه قانونگذار با تصويب قوانين مختلف در سال مند مي نظام
، مجاز از آنهاريض و استفاده غتعرّ ،فاز تصرّ يريجلوگحراست از اين منابع و خدمات و 

     رد با متخلّفان و مجرمان اين حوزه بوده است.مجازات و برخو
بديهي است كه در ميان اين خدمات عمومي، آب ازآنجاكه مايه حيات تمام جانداران كره 

باشد و در تمام ادوار  ي ميا ژهيوباشد و زندگي آنان بدان وابسته است، داراي اهميت  خاكي مي
  نيز موردتوجه خاص بوده است.

هايي ازجمله شركت  ها و نهادها و شركت شكيل وزارت نيرو و سازماندر دوره معاصر با ت
آب و فاضالب شهري و روستايي و تصويب قوانين مختلفي مانند قانون مجازات 

، قانون توزيع عادالنه آب 1351كنندگان در تأسيسات آب، برق و ... مصوب سال  اخالل
بخش تعزيرات  و 1369وب هاي آب و فاضالب مص ، قانون تشكيل شركت1361مصوب سال 

هايي در راستاي استفاده مناسب و  تالش 1375قانون مجازات اسالمي مصوب سال 
، مجازات و مجاز از آنهاريض و استفاده غتعرّ ،فاز تصرّمند از آب از سويي و جلوگيري  ضابطه

است. برخورد با تخلّفات و جرايمي مانند استفاده غيرمجاز از آب از سوي ديگر صورت گرفته 
كنندگان غيرمجاز از آب، برق،  خصوص قانون مجازات استفاده دراين شده بيتصوآخرين قانون 

  باشد. مي 10/03/1396تلفن، فاضالب و گاز مصوب 
كنيم كه به قانون مجازات  با عنايت به مطالبي كه بيان شد در اين پژوهش تالش مي

با تأكيد بر  10/03/1396گاز مصوب  كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضالب و استفاده
بنابراين در بخش اول تاريخچه قوانين مرتبط ؛ قوانين مرتبط با حوزه آب و فاضالب بپردازيم

تصويب با نگاه خاص به قوانين  با آب و فاضالب و در بخش دوم ضمن تحليل اين قانون تازه
و ايرادات آن را بررسي ها و ابهامات  هاي مرتبط با آب و فاضالب، نوآوري نامه و آيين

  نماييم. مي
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  مروري بر تاريخچه قوانين آب و فاضالب - 1
ها در يك دوره طوالني تابع اراده اشخاص حقوق خصوصي بوده و  گيري از آب نظام بهره

تدريج و با تغيير رويكرد،  است اما به گرفته يممباحث آن نيز در اين حوزه موردبررسي قرار 
مباحث مرتبط با آب در حيطه حقوق عمومي قرار گرفت. اين رويكرد به عللي مانند ضرورت 

ها به حفظ اقتدار خود بر اين مايه حيات و ارتباط آن  ها و عالقه دولت ساماندهي استفاده از آب
  با امنيت سياسي و ملّي و دفاعي هر كشور است.

ترين روش حفاظت و حمايت از اهداف و منابع و هر موضوعي ازجمله آب و  مدهيكي از ع
فاضالب، تبيين نحوه برخورد كيفري و حقوقي با متخلّفان و مجرمان آن حوزه توسط دولت يا 

اجراهاي آن  ها براي دستيابي به اهداف خود از حقوق و ضمانت حكومت است؛ بنابراين دولت
  برند. بهره مي

  1توان در سه دوره موردبررسي قرار داد: آب در ايران را ميقانونگذاري 
  1347الف) تا سال 

كه در موادي  در اين دوره رويكرد حقوق خصوصي، درخصوص آب حاكم بوده است. چنان
، 134، 100، 96، 29باشد)،  (مجاز بودن تملّك اموالي كه ملك اشخاص نمي 27مانند مواد 

  ي مشهود است.خوب بهمدني اين امر  قانون 158تا  150، 149، 148، 147
  تا انقالب اسالمي 1347ب) از سال 

هاي ملّي و  با تصويب قانون آب و نحوه ملّي شدن آن، آب در زمره ثروت 1347در سال 
آن قانون براي متخلّفان و  61و  60، 59عهده دولت قرار گرفت و در مواد  مالكيت آن به

  مجرمان كيفر در نظر گرفته شد.
كنندگان در تأسيسات آب، برق، گاز و مخابرات كشور مصوب سال  مجازات اخالل قانون
ي در تأسيسات عموم تيهركس كه با هدف اخالل در نظم و امنشوراي ملّي نيز براي  1351

مرتكب هرگونه تخريب يا حريق يا از كار انداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر  فني آب و ...
  گردد، مجازات تعيين نمود.

  ة منابع آب و حفاظت از آن ادامه پيدا كرد.نيدرزمس از انقالب اسالمي نيز قانونگذاري پ
   

                                                                                                                             
نشست  نيو پنجم ستيب ران،يدر ا يمنابع آب تينظام مالك«ي استراتژيك رياست جمهوري، ها يبررس مركز. 1

 شيرايو نيآخر، »رانيدر ا يمنابع آب تيبا موضوع نظام مالك يراهبرد يگفتگوها يها نشست از سلسله
12/05/1395 ،http://www.css.ir/fa/content/112616 01/06/1398 ديبازد ني(آخر.( 
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  پ) بعد از انقالب اسالمي تاكنون
هاي  ها و ساير آب قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، درياها، درياچه 45موجب اصل  به

همسو با قانون اساسي، عمومي در زمره انفال و در اختيار حكومت اسالمي قرار داده شد. 
هاي  ها و بخشنامه نامه ها، آيين نامه قوانين عادي مصوب مجلس شوراي اسالمي، تصويب

  متعددي تصويب شد.
تصويب شوراي  اليحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور به 1359در سال 

رفع تجاوز و اعاده به انقالب رسيد و براي استفاده غيرمجاز و دخالت غيرقانوني جزاي نقدي و 
عنوان مجازات مقرر گرديد. همچنين قانونگذار موادي را به تكرار و تشديد  وضع سابق به

  مجازات جرايم اختصاص داد.
انگاري برخي اقدامات  به جرم 45نيز در ماده  1361قانون توزيع عادالنه آب مصوب 

بيني  شالق و حبس را پيشپرداخته و مجازات اعاده به وضع سابق، جبران خسارت وارده، 
 نموده است.

هاي بازدارنده قانون مجازات اسالمي مصوب سال  بخش پنجم كتاب تعزيرات و مجازات
بر آب، به فاضالب، تلفن، برق، پست و ...، در ماده  تر عالوه نحو عام به 687در ماده  1375
به  660ني و در ماده به اعمال تهديد عليه بهداشت عمومي مانند آلوده كردن آب آشاميد 688

حبس به  660گرفته در ماده  با اصالح صورت 1387استفاده غيرمجاز پرداخته است. در سال 
جزاي نقدي تبديل و استفاده غيرمجاز از فاضالب نيز به موارد احصاءشده اضافه گرديد (كه 

  2كنندگان غيرمجاز نسخ صريح شد). موجب قانون مجازات استفاده البته اين ماده به
كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن،  ، قانون مجازات استفادهشده بيتصوآخرين قانون 
  .ميينما يمباشد كه در بخش بعد آن را بررسي  فاضالب و گاز مي

  كنندگان غيرمجاز تحليل قانون مجازات استفاده -2
و ايرادات  ها در اين بخش در ابتدا به بررسي دو جرم مندرج در اين قانون و سپس به نوآوري

  پردازيم: آن مي

                                                                                                                             
 660از تاريخ تصويب اين قانون ماده « از آب و برق و ...: رمجازيغ كنندگان استفادهقانون مجازات  6. ماده 2

و  02/03/1375مصوب  )ي بازدارندهها مجازاتكتاب پنجم ـ تعزيرات و (قانون مجازات اسالمي 
  .گردد يماصالحات بعدي آن نسخ 
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  جرايم مندرج در قانون جديد -1- 2

  اخذ انشعاب غيرمجاز و استفاده غيرمجاز -2-1-1
  عناصر هر جرم عبارتند از عنصر قانوني، عنصر مادي و عنصر رواني.

  الف) عنصر قانوني
باشد،  انگاري نشده است، ولو عملي ناپسند كه فعل يا ترك فعلي توسط قانونگذار جرم مادامي

 2و ماده  4و3قانون اساسي 37و  36تعقيب و مجازات نيست. اصول  جرم تلقي نشده و قابل
باشند. عنصر قانوني استفاده غيرمجاز  ازجمله قوانين مؤيد اين امر مي 5قانون مجازات اسالمي

قانون مجازات اسالمي بود كه  660از آب و فاضالب تا پيش از تصويب قانون جديد ماده 
هركس بدون پرداخت حق انشعاب آب، فاضالب، برق، گاز و تلفن مبادرت « داشت: يمقرر م

بر جبران خسارت  به استفاده غيرمجاز از آب، برق، تلفن، گاز و شبكه فاضالب نمايد عالوه
وارده به پرداخت جزاي نقدي از يك تا دو برابر خسارت وارده محكوم خواهد شد. چنانچه 

لكن با  »ي مذكور باشد به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.ها مرتكب از مأمورين شركت
قانون جديد  1قانون مجازات اسالمي، ماده  660تصويب قانون جديد و نسخ صريح ماده 

  6عنصر قانوني اين جرم قرار گرفت.
قانون جديد اخذ انشعاب غيرمجاز بدون آنكه  1رسد با عنايت به ماده  نظر مي به

تنهايي تحت عنوان اخذ انشعاب غيرمجاز جرم  انگاري نشده و به ، جرممورداستفاده قرار گيرد
قانون مجازات  2مطابق ماده  گرفته انجامباشد؛ لكن اگر اقدامات  مجازات نمي نبوده و قابل

                                                                                                                             
  قانون باشد. موجب به. حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها ازطريق دادگاه صالح و 3
صالح ثابت مگر اينكه جرم او در دادگاه  شود ينماز نظر قانون مجرم شناخته  كس چيه. اصل برائت است و 4

  گردد.
  .شود يمكه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است، جرم محسوب  فعل. هر رفتاري اعم از فعل يا ترك 5
هر شخصي بدون دريافت انشعاب قانوني آب، برق، گاز و شبكه فاضالب و اشتراك خدمات ارتباطي و «: 1 ماده. 6

نمايد و يا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غيرمجاز  فناوري اطالعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور
بر الزام به پرداخت بهاي خدمات مصرفي و جبران خسارت و ساير حقوق مربوطه به شرح زير  نمايد، عالوه
 ود:ش جريمه مي

قانون مجازات اسالمي  99كه در موضوع ماده  6درخصوص مصارف خانگي از جريمه نقدي تا درجه ـ  الف
در مصارف غيرخانگي به يك تا دو برابر  ،شود و بر اساس نرخ تورم ساالنه استفاده مي 1399سال مصوب 

 ؛بهاي مصرف خدمات مصرفي
درصورت تكرار حسب مورد به حداكثر جريمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ـ  ب
  .»ماه
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موضوع  ...اسالمي متضمن جرمي ديگر (براي مثال تخريب تأسيسات آب، فاضالب، برق و 
ِپيگرد كيفري  بخش تعزيرات قانون مجازات اسالمي) باشد، تحت همان عنوان قابل 687ماده 

  و مجازات است.
  مادي ) عنصرب

صورت رفتار يا حالتي  هر عملي هرچقدر منفي و خالف هنجارهاي جامعه باشد تا زماني كه به
ن عقيده، انديشه و قصد ديگر اصوالً صرف داشت عبارت شود؛ به ظهور نيابد، جرم واقع نمي

مجازات ِ خصوص انجام شود، جرم تلقي نشده و قابل ارتكاب جرم بدون اينكه هيچ عملي درآن
كه به سه (باشد كه عبارتند از: رفتار  طوركلي ركن مادي جرايم داراي سه جزء مي باشد. به نمي

يجه. ركن صورت فعل يا ترك فعل يا حالت و وضعيت متصور است)، اوضاع و احوال و نت
قانون جديد عبارت است از اينكه هر شخص با  1مادي جرم استفاده غيرمجاز مطابق ماده 

داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غيرمجاز كند يا هر شخص بدون داشتن انشعاب مبادرت به 
باشد و تحقق آن با  استفاده غيرمجاز كند. چنانچه مشخص است ركن مادي اين جرم فعل مي

مكن نيست. همچنين اين جرم از جرايم مطلق بوده و نيازمند تحقق نتيجه خاص ترك فعل م
  باشد. نمي
  رواني ) عنصرپ

بر عنصر مادي و قانوني به عنصر رواني نيز نياز  براي اينكه عملي مجرمانه تلقي شود عالوه
ته بنابراين بايد ميان رفتار مجرمانه و شخص عامل وقوع جرم، رابطه رواني وجود داش؛ است

وجود  7باشد. شرايط تحقق عنصر رواني عبارتند از اراده و اختيار ارتكاب جرم و قصد مجرمانه.
باشد. با عنايت  مجازات بودن مرتكب مي اراده در تمامي جرايم عمدي و غيرعمدي شرط قابل

كنيم كه قانونگذار  قانون جديد، جرم استفاده غيرمجاز را جرم عمدي تلقي مي 1به ماده 
گرفته را كافي دانسته و سوءنيت  عام در آن براي جرم دانسته شدن عمل انجام سوءنيت

 نگرفته است. در نظرخاصي براي آن 
قانون جديد  1مندرج در بند الف ماده » مصرف خانگي«انشعاب آب و فاضالب براي 

هاي آب و فاضالب صرفاً به  عملياتي و شرايط عمومي تعرفه نامه نييآ 48-20مطابق بند 
متعارف مصارف آب شرب و بهداشت يا دفع فاضالب خانگي در  در حدودهاي  شعابان

                                                                                                                             
 .33)، 1393تهران: انتشارات مجد، ( ياسالممحشاي قانون مجازات . ايرج گلدوزيان، 7
در حدود متعارف  صرفاًكه  شود يميي اطالق ها انشعاب. انشعاب آب و فاضالب براي مصارف خانگي به 8

  .گردد يممصارف آب شرب و بهداشت يا دفع فاضالب خانگي در واحدهاي مسكوني داير 
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گردد و انشعاب آب و فاضالب براي مصارف غيرخانگي موارد  واحدهاي مسكوني اطالق مي
  شود. متعددي مانند مصارف عمومي، مصارف تجاري و ... را شامل مي

نامه  كه مطابق مفاد اين آيين درمواردي« دارد: نامه عملياتي كه مقرر مي آيين 2-40-2بند 
مجاز به دخالت در تأسيسات و  كننده استفادهشود، مشترك يا  انشعاب آب و فاضالب قطع مي

قانون جديد يكي از  1، چنانچه انجام گيرد مطابق ماده »...باشند  وصل خودسرانه انشعاب نمي
  مصاديق استفاده غيرمجاز خواهد بود.

مشتركين حق بازفروش آب به ملك « كند: مذكور كه مقرر مينامه  آيين 4-42بند 
ديگري و تخليه فاضالب ملك ديگري ازطريق سيفون فاضالب انشعاب خود به شبكه 

  باشد. از ديگر مصاديق استفاده غيرمجاز مي» آوري فاضالب شهري را ندارند. جمع
فاده از آب اشتراك كند مشتركين حق است الذكر كه بيان مي نامه فوق آيين 49-34-7بند 

عبارتي استفاده از آب در  خانگي و غيرخانگي براي تأمين آب فضاي سبز و ... را ندارند و به
كند نيز از مصاديق استفاده  مصرف و كاربري بجز آنچه در قرارداد ذكر شده را ممنوع مي

  غيرمجاز است.
نامه عملياتي  يينآ 410-39يكي از موارد قطع موقت انشعاب آب و فاضالب مطابق بند ز 

كشي به ملك ديگري از انشعاب واگذارشده اقدام به استفاده غيرمجاز  زماني است كه با لوله
بايست كليه  كننده مي براي برقراري مجدد آن مشترك يا استفاده 4-40به بند  شود و باتوجه

نظر  هاي معوقه و هزينه وصل يا نصب مجدد و خسارت وارده را پرداخت نمايد. به بدهي
قانون جديد است كه درصورت استفاده غيرمجاز مرتكب  1جمع با ماده  رسد اين بند قابل مي

 گردد. به پرداخت بهاي خدمات مصرفي و جبران خسارت وارده و ساير حقوق مربوطه ملزم مي
ربط  نامه عملياتي كه مرجع برآورد و اعالم خسارات وارده را دستگاه ذي آيين 4-44بند 

كنندگان غيرمجاز  نامه اجرايي قانون مجازات استفاده آيين 1همسو با بند ت ماده داند،  مي
  است. 1397مصوب 

                                                                                                                             
به آن نداشته و مشترك حق ندارد از آب فضاي سبز و مصارف استخر و مشا نيتأم. شركت تعهدي در قبال 9

آب فضاي سبز و غيره ملك خود استفاده  نيتأمشده در قرارداد براي  آب اشتراك خانگي و غيرخانگي درج
، الذكر فوقآب موارد  نيتأمنمايد و درصورت فراهم بودن امكانات فني كافي براي شركت، بايد جهت 

  ايد.انشعاب جداگانه با كاربري مربوطه درخواست نم
ي به ملك ديگر و استفاده غيرمجاز كش لولهاز انشعاب واگذارشده آب و يا فاضالب اقدام به  كه يدرصورت. 10

  مستقيم بر روي انشعاب اقدام گردد. طور بهشود و يا نسبت به نصب پمپ 
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كنندگان غيرمجاز مصوب  نامه اجرايي قانون مجازات استفاده آيين 2به تبصره ماده  باتوجه
ها طرح دعواي حقوقي  هاي خدمات مصرفي، خسارات و ساير هزينه جهت جبران هزينه 1397

  ارد.ضرورت د
آن، كه در  1387قانون مجازات اسالمي و اصالحيه سال  660در اين ماده برخالف ماده 

گرديد، در  استفاده شده بود و صرفاً شامل شخص حقيقي مي» هركس«ابتداي ماده از واژه 
استفاده شده است كه افاده بر شخص حقيقي و » هر شخص«قانون جديد از كلمه  1ماده 

هاي آب و فاضالب كه  نامه عملياتي شركت آيين 4-23اين حيث با بند نمايد و از  حقوقي مي
تواند درخواست برقراري يا هرگونه تغيير در  مي ...هر شخص حقيقي يا حقوقي «دارد:  بيان مي

  ، مطابقت دارد.»مشخصات انشعاب آب و فاضالب را بنمايد.
مجازي كه بدون پرداخت قانون مجازات اسالمي صرفاً دربرگيرنده استفاده غير 660ماده 

بر استفاده غيرمجاز بدون پرداخت حق  قانون جديد عالوه 1حق انشعاب باشد، بود؛ اما ماده 
انشعاب، دربرگيرنده اقدام شخصي كه با داشتن انشعاب مجاز مبادرت به استفاده غيرمجاز 

 660تر از ماده  هقانون جديد از اين حيث گسترد 1باشد بنابراين دايره شمول ماده  نمايد نيز مي
  باشد. مي

اليحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و  1نظر نگارندگان درخصوص تعارض ماده  به
كنندگان غيرمجاز قانون خاص مؤخر، قانون عام  قانون مجازات استفاده 1برق كشور با ماده 
ه قوت خود كند اما درمورد انهار آبياري اليحه قانوني ذكرشده همچنان ب مقدم را نسخ مي

هاي آب و  عملياتي شركت نامه نييآباقي است. همچنين در كليه موارد تعارض قانون جديد با 
نامه تاب مقاومت در برابر  باشد و آيين قانون، مصوب مرجع قانونگذاري مي ازآنجاكهفاضالب 

  آن را ندارد بنابراين قانون جديد مالك عمل خواهد بود.

  گيري هاي اندازه وضعيت دستگاهتصرّف و تغيير در  -2-1-2
  اركان اين جرم عبارتند از:

  الف) عنصر قانوني
  11توان عنصر قانوني اين جرم دانست. قانون جديد را مي 2ماده 

                                                                                                                             
آب، برق،  گيري ف يا تغييري در وضع وسايل اندازههر شخصي به هر طريق مبادرت به هر نوع تصرّ« :2ماده . 11

منجر به اخالل در كاركرد صحيح و ثبت ارقام مصرفي شود،  كه ينحو تلفن يا شبكه فاضالب كند، به  گاز،
 به جزاي نقدي بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، پرداخت بهاي خدمات مصرفي و جبران خسارت،  عالوه

← 
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  ب) عنصر مادي
قانون جديد عبارت است از هر نوع تصرّف يا تغيير در  2عنصر مادي اين جرم مطابق ماده 

كه منجر به اخالل در كاركرد صحيح و  نحوي ... بهگيري آب و  هاي اندازه وضعيت دستگاه
نامه عملياتي و شرايط  آيين 4-9گيري مطابق بند  ثبت ارقام مصرفي گردد. وسايل اندازه

هاي آب و فاضالب عبارت است از كنتور يا كنتورها و ساير ملحقات و كليه  عمومي تعرفه
يا سنجش دبي و حجم آب، در منظور محدود كردن و  هاي مربوطه كه به وسايل و دستگاه

  گردند. نقطه تحويل نصب مي
اين جرم در زمره جرايم مقيد بوده و اخالل در كاركرد صحيح و ثبت ارقام مصرفي بايد 

  محقق گردد.
  رواني ) عنصرپ

اين جرم نيز مانند جرايم استفاده و انشعاب غيرمجاز در زمره جرايم عمدي بوده و سوءنيت 
  كند. ايت ميعام براي تحقّق آن كف

قانون جديد به دو مورد تشديد مجازات مرتكبين اشاره دارد كه عبارتند  2ماده  1تبصره 
يافته صورت  صورت سازمان . جرم به2ربط باشد؛ يا  هاي ذي . مرتكب از مأموران دستگاه1از: 

به تعريف  يافته ارائه ننموده است اما شايد بتوان گرفته باشد. اين قانون هيچ تعريفي از سازمان
قانون مجازات  130گروه مجرمانه در قانون مجازات اسالمي متوسل شد. مطابق ماده 

گروه مجرمانه گروهي است نسبتاً منسجم كه از سه نفر يا بيشتر براي  1392اسالمي مصوب 
  يابد. شود يا بعد از تشكيل به هدف ارتكاب جرم تغيير مي ارتكاب جرم تشكيل مي

هاي آب و فاضالب كه مشترك را  ه عملياتي و شرايط عمومي تعرفهنام آيين 412-25بند 
كند، همسو با  گيري و پلمب آنها تحت هر شرايطي منع مي از دستكاري كنتور و وسايل اندازه

  باشد. اين ماده مي

                                                                                                                              
  د.گرد محكوم مي 01/02/1392) قانون مجازات اسالمي مصوب 19درجه شش موضوع ماده (

باشد يا ارتكاب جرم موضوع اين ماده  ربط يهاي ذ كه مرتكب از مأموران دستگاه درمواردي -1تبصره 
 - 2تبصره . شوند صورت گيرد، مرتكب يا مرتكبان به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي افتهي صورت سازمان به

  .»باشد يعرفه م) باالترين نرخ ت2) و (1در مواد ( ها مهيمبناي محاسبه جر
يي كه بر روي كنتورها و ساير تجهيزات نصب ها بپلم. ... مشترك تحت هيچ عنوان حق دستكاري آنها يا 12

  ، ندارد.باشد يم
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  ها و ايرادات قانون جديد نوآوري -2- 2
مرتفع نمودن ايرادات  ها و همچنين قانونگذار با تصويب هر قانون جديد، درصدد رفع كاستي
باشد. در  به نيازهاي جديد جامعه مي قوانين گذشته، پاسخگويي و روزآمد نمودن قوانين باتوجه

  كنيم. ها و ايرادات قانون جديد اشاره مي اين قسمت به بيان نوآوري
قانون مجازات اسالمي ازجمله تكرار كلمات آب،  660ايرادات شكلي موجود در ماده  -2-2-1

بيني كيفيات  پيشِ بين آنها و عدم» و«كار بردن حرف ربط  تلفن، گاز و فاضالب و بهبرق، 
  13مشدده، در قانون جديد رفع گرديده است.

نامه عملياتي شركت  آيين 39-4 بهاي خدمات، بند ج موقع بهدرخصوص پرداخت  -2-2-2
 كننده مصرفجديد بين  قانون 3كننده اشاره دارد اما ماده  نحو مطلق به مشترك يا استفاده هب

به تفكيك شده است و براي موارد غيردولتي اجازه قطع داده است و  قائلدولتي و غيردولتي 
نامه اجرايي دانسته شده است  كنندگان دولتي، خدمات عمومي منوط به آيين درمورد مصرف

راك رسد قطع انشعاب يا اشت نظر مي بيني نگرديده است؛ لذا به كه در آن نيز قطع پيش
  باشد. كنندگان دولتي منتفي مي پرداخت بهاي خدمات مصرفِ درصورت عدم

كه اشخاص بناهايي ايجاد كرده اما به هر دليل مجوزهاي قانوني را اخذ  درمواردي -2-2-3
قانون جديد اين مشكل را با واگذاري  4اند، ماده  و ناچار به استفاده غيرمجاز شده اند ننموده

اخذ مجوزهاي الزم مرتفع نموده است اما اين اقدام حقي براي  انشعاب موقت تا زمان
. همچنين با تصويب اين ماده واگذاري انشعاب موقت، فاقد ايراد و كند ينممشتركين ايجاد 

هاي گذشته نيز با تفسير به نفع متهم موجب رفع بسياري از  شده در سال ي انجامها يواگذار
      ب خواهد شد.هاي آب و فاضال مشكالت موجود در شركت

مرجع صالح رسيدگي به جرايم درخصوص آب و فاضالب در برخي قوانين مسكوت  -2-2-4
كنندگان در تأسيسات آب، برق، گاز و  مانده و در برخي قوانين مانند قانون مجازات اخالل
عنوان دادگاه اختصاصي قرار داده شده  مخابرات كشور صراحتاً در صالحيت دادگاه نظامي به

صراحتاً رسيدگي به جرايم مندرج را در صالحيت محاكم عمومي  5د. قانون جديد در ماده بو
  14دادگستري قرار داده است.

عنوان ضابط  هاي آب و فاضالب به ي از شركتمأمورانبيني  در قانون جديد پيش -2-2-5
                                                                                                                             

كارشناسي ارشد،  نامه انيپا( »قانون مجازات اسالمي 660نقد و بررسي ماده «جليل پيران،  اكبر يعل. 13
  .5)، 1380مازندران: دانشگاه مازندران، 

  . رسيدگي به دعاوي موضوع اين قانون در صالحيت محاكم عمومي دادگستري است.14
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قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال  29خاص، با عنايت به حصري نبودن بند ب ماده 
توانست گامي  مي ...منظور حفظ آثار، عالئم، ادلّه وقوع جرم، تحقيقات مقدماتي و  به 1392

  در اجراي قوانين مرتبط با آب و فاضالب باشد. مؤثرمهم و 
و رأي وحدت  1392قانون مجازات اسالمي مصوب  19ماده  3مستند به تبصره  -2-2-6

به نسبي  مصارف غيرخانگي باتوجه، جرم استفاده غيرمجاز درخصوص 75915رويه شماره 
شود و ساير جرايم مذكور در قانون جديد در  محسوب مي 7بودن جزاي نقدي از جرايم درجه 

به اينكه اصل قانوني بودن جرم و مجازات بر  باشند؛ بنابراين باتوجه مي 6زمره جرايم درجه 
اسالمي مصوب  قانون مجازات 122و ماده  16تأسيس حقوقي شروع به جرم نيز حاكم است

مجازات شروع به جرم در نظر  )و باالتر (با تحقق ساير شرايط 5براي جرايم درجه  1392
بيني نشده  گرفته است و در قانون جديد نيز درخصوص جرايم مطروحه شروع به جرم پيش

مجازات از اين حيث ِ است، شروع به جرايم موضوع قانون جديد فاقد وصف كيفري و غيرقابل
  تعقيب و مجازات باشد. مگر آنكه عمل ارتكابي تحت عنوان مجرمانه ديگري قابلباشد  مي

جرم استفاده غيرمجاز  17قانون آيين دادرسي كيفري 340همچنين با عنايت به ماده 
بودن)  7جهت تعزير درجه  به(درخصوص مصارف غيرخانگي با هر ميزان ضرر و زيان وارده 

شود؛  تحقيقات مقدماتي و محاكمه توسط دادگاه انجام ميطور مستقيم در دادگاه مطرح و  به
معناي مراجعه مستقيم شاكي يا ارسال گزارش ضابطان به دادگاه نيست؛ بلكه  البته اين امر به

بايست شكايت خود را به دادستان تقديم و ضابطان نيز وقوع جرم را به دادستان  شاكي مي
ع پرونده را به دادگاه ارسال نمايد و مورد از و دادستان پس از احراز موضو 18اعالم نمايند

در  8و  7باشد. يكي از داليل رسيدگي جرايم درجه  صالحيت نيز نميِ موارد صدور قرار عدم
جهت سبك بودن اين نوع جرايم است اما در عمل در اغلب  دادگاه تسريع در رسيدگي به

                                                                                                                             
به حكم مقرر در تبصره  مجازات جرايمي كه طبق قانون نسبي است باتوجه: «759. رأي وحدت رويه شماره 15

قانون  340ماده  موجب بهمحسوب و رسيدگي به آن  7قانون مجازات اسالمي تعزير درجه  19ماده  3
تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر ِ و قابل 2در صالحيت دادگاه كيفري  1392دادرسي كيفري مصوب آيين 

  »استان است.
  .147. گلدوزيان، پيشين، 16
مستقيم در دادگاه مطرح  طور به 8و  7جرايم تعزيري درجه « قانون آيين دادرسي كيفري: 340. ماده 17

  »... شوند يم
(تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي  آيين دادرسي كيفريدر قانون  ها نكته. علي خالقي، 18

  .340)، چاپ پنجم، 1394حقوقي شهر دانش، 
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يرمجاز از خدمات عمومي توسط ي غبردار بهرهموارد استفاده غيرمجاز در مصارف غيرخانگي، 
بيش از استفاده غيرمجاز در مصارف  مراتب بهمجرم و ضرر و زيان وارده به دستگاه مربوطه 

) و 6باشد؛ لذا اين تفكيك مابين مجازات استفاده غيرمجاز مصارف خانگي (درجه  خانگي مي
و نوع مصرف ) محل ايراد است و بهتر بود استفاده غيرمجاز در هر د7غيرخانگي (درجه 

خانگي و غيرخانگي داراي درجه مجازات يكسان بود و يا مصرف غيرخانگي درجه مجازات 
    باالتري در پي داشت.

، 7هاي باالتر از  با درجه 7در فرض اتهامات متعدد متهم به ارتكاب جرايم متعدد درجه 
ه مشورتي اداره تحقيقات تمامي جرايم در دادسرا انجام و كيفرخواست صادر خواهد شد. نظري

    19باشد. اين نظر مي ديمؤ 05/05/1394مورخ  1098/94/7كل حقوقي قوه قضائيه به شماره 

  نتيجه
با عنايت به ضرورت و لزوم استفاده از خدمات عمومي مانند آب، برق و ... در عصر حاضر و 

لزوم اقدامات ها و  محدوديت منابع و كمبود آنها و همچنين تعدد و تنوع جرايم در اين حوزه
خصوص وضع گرديده است. آخرين  هاي قانوني، قوانين مختلفي دراين پيشگيرانه و واكنش

كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز  اراده قانونگذار، قانون مجازات استفاده
باشد. اين قانون با وجود ايرادات و ابهامات، داراي نقاط مثبتي نيز  مي 1396مصوب سال 

كه افاده عموم دارد و دربرگيرنده اشخاص حقيقي و » هر شخص«هست. استفاده از واژه 
بر استفاده غيرمجاز بدون داشتن انشعاب قانوني، مواردي كه  حقوقي است و اين امر كه عالوه

انگاري شده از  داشتن انشعاب قانوني از خدمات عمومي استفاده غيرمجاز گرديده است، جرم با
                                                                                                                             

قانون آيين دادرسي  92و  89 ،22مستفاد از مواد « :05/05/1394مورخ  7/94/1098نظريه مشورتي . 19
اين است كه انجام مرحله تحقيقات مقدماتي در كليه جرايم از وظايف دادسراست و  1392كيفري مصوب 

ح الذكر از سوي دادگاه تنها درموارد خاص و مصرّ طرح مستقيم پرونده در دادگاه و انجام تحقيقات فوق
است. از سوي ديگر مطابق ماده  ريپذ الذكر امكان وققانون ف 340و  306 ،285ماده  1قانوني نظير تبصره 

به اتهامات متعدد متهم بايد با رعايت صالحيت ذاتي،  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  313
ها و تعدد جرم، صدور  توأمان و يكجا رسيدگي گردد و رعايت مقررات مربوط به صالحيت محلي دادگاه

م متعدد از يي رسيدگي يكجا و توأمان به اتهامات متهم به ارتكاب جرانيز اقتضا قرار تأمين كيفري و ...
 ديبا يم مذكور ميو انجام تحقيقات مقدماتي نسبت به كليه جرا باشد يم 8و  7 ،6درجات تعزيري مختلف 

م ارتكابي كيفرخواست صادر شود. بنابراين در فرض توأم ياز سوي دادسرا صورت پذيرد و براي همه جرا
به شرح مذكور وجود دارد  7با جرايم باالتر امكان صدور كيفرخواست براي جرم درجه  7درجه  بودن جرم

  »قانون آيين دادرسي كيفري وجود ندارد. 340و ماده  81ماده  1و بنابراين تعارضي بين تبصره 
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كرد  اشاره موردبه اين  توان يمقانون است. از ايرادات حائز اهميت قانون جديد  نقاط قوت اين
كه مجازات جرايم مندرج در قانون جديد به غير از استفاده غيرمجاز در مصارف غيرخانگي، 

باشد كه باالتر بودن درجه مجازات جرم استفاده غيرمجاز در مصارف  مي 6جزاي نقدي درجه 
غيرخانگي كه خسارات وارده ناشي از آنها در عمل متفاوت است،  خانگي نسبت به مصارف

در دادگاه رسيدگي و ديگري بدواً در دادسرا مطرح گردد  ماًيمستقموجب گرديده كه يك مورد 
                و اين امر محل ايراد است.

لياتي و نامه عم برخي از تخلّفات مندرج در آيين شده انجامهاي  در مقاله حاضر و با بررسي
هاي آب و فاضالب با جرايم مندرج در قانون جديد (استفاده غيرمجاز و  شرايط عمومي تعرفه

      انطباق دانسته شد. گيري) قابل هاي اندازه تغيير و تصرّف در دستگاه
، قانون جديد نشانگر تالش قانونگذار در وضع ها ابهامها و  و با وجود تمام كاستي هرحال به

 با اوضاع و احوال جامعه است. قوانين متناسب
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