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بررسی نهادهای تنظیمکننده بازار برق
در حقوق ایران و ایاالت متحده آمریکا
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 .1مقدمه
ازدیربازحدود و ثغور مداخله دولتدرساماندهیاقتصادازبحث برانگیزترین موضوعات
میاننظریهپردازاناقتصادیبودهاستوازاینمنظرموافقانومخالفانیداشتهاست.یکیازانواع
مداخالت دولت در اقتصاد برای کنترل رفتارهای انحصارگرایانه و حمایت از جامعه در برابر
مقرن اخیر دیدگاهها نسبت به «صنایع شبکهای» 7یا
قدرت بازار ،7تنظیم مقررات است .در نی 
زیرساختیتغییریافته است؛زیرادیرزمانیاستکهچترحمایتهمه جانبه دولتها ازاینصنایع
تها همراه با افزایش
به عنوان «خدمات عمومی» گسترانیده شده است ،اما گسترش این حمای 
بهرهوری اقتصادی و غیره ،مستلزم
هزینههای عمومی ،کمبود منابع مالی دولت ،کاهش  
دولتها درابعادمختلفاقتصادیبوده؛چرا که خصیصه منحصربفرداین
سرمایهگذاریکالن 
صنایع (انحصار طبیعی) پدیده «شکست بازار» و پیامدهای ناگوار دیگری را برای کشورها به
دولتها در اداره این صنایع بحث تجدید
گونهای که ضرورت بازنگری  
ارمغان داشته است به 
ساختار9رامطرحساختکهمتضمناصالحاتچندگانهایدرصنایعشبکهایبود .
شبکهایازخدماتعمومیبهکاالیاقتصادیعرصهرا
نروتغییرنگرشنسبتبهصنایع 
ازای 
برای ایجاد رقابت در بازار فراهم آورد .در این راستا پیدایش نهادهایی با عنوان «نهادهای
مقرراتگذاریاتنظیمگر»4درهرحوزهخاصموجبتغییرمعادالتدرروابطبیندولتوبازار

شد.بهصورتیکهایننهادهابهصیانتازصنعتموجودواقتصادیکردنآنپرداختهوباوضع
مقرراتی،رفتارفعاالناقتصادیآنحوزهراکنترلودرصورتتخلف،ضمانتاجراهاییرا
یکنند.بنابراینمقرراتگذاریرامیتوان براینشاندادناقداماتمختلفیبهکاربرد
اعمالم 
یشود،هرچنددرهنگاماستفادهازاینمعادلبایدبه
کهبرایکنترلوهدایتاقتصادانجامم 
زمینهوبستراستفادهازآنتوجهداشت). (Jordana & Levi, 2004: 4درصنعتبرقنیزبیشاز
دخالتهایگسترده آن،آثارعمیقیاز

نیمقرن حضورمستقیمدولتدرزنجیرهیتأمینبرقو
خودبرجایگذاشتهاست.قریببهسهدههازحیاتمباحثیمانندتجدیدساختاروتوسعهرقابت
برنامههایسوموچهارمتوسعه
یگذرد،درایراننیزباگنجاندنقواعدیدر 
درصنعتبرقم 
اقتصادی،اجتماعیوفرهنگیبه منظور تسهیلرقابتوجلوگیریازشکلگیریانحصار،تنفیذ
سیاستهایکلیاصلچهلوچهارمقانوناساسیتوسطمقاممعظمرهبریرامیتوان ازجمله
1. Market Power.
2. Utilities.
3. Restructuring.
4. Regulatory Agencies.
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مؤثرتریناصالحاتقانونیبرصنعتبرقدانست .
باتوجه بهفضایاقتصادیکشوروابالغسیاستهای کلی اصل 44قانون اساسیمبنیبر
افزایشواگذاریفعالیتهایاقتصادیدولت،جامعهامروزایراننیازمندکاراییهرچهبیشتراین
نهاد در بازار برق است تا از این طریق بتواند با گسترش فضای رقابت در اقتصاد و مقابله با
رویههای نامتعارف تجاری در فضای بازار ،بسترهای الزم جهت افزایش بهرهوری در تولید و
مدیریتمصرفودرنهایتافزایشرفاهاجتماعیرافراهمآورد.دراینراستانظربهپیشتاز
بودن نظام حقوقی ایاالت متحده آمریکا در تأمین فضای رقابت اقتصادی و تأسیس نهادهای
مگر وموفقیتنسبینهادهایمزبوردراینکشوردرمقاله حاضرسعیشدهاستتاابتدا
تنظی 
مهمترین اصول کلی توصیه شده برای شناخت معیارهای مقررات گذاری ارائه شود .سپس با
مگردرصنعتبرقایرانوایاالتمتحدهآمریکابهروش
بررسیساختاروعملکردنهادهایتنظی 
توصیفیوتطبیقی،چالشهاوراهکارهایبهبودایننهادهابهوضوحتبیینگردد .

 .2پیشینه پژوهش
 مرتضی اصغرنیا در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی حقوقی نهادنظیمکننده مقرراتبخشیدرصنعتبرقایران»بامروریبرمفاهیمانحصارودیدگاهمکاتب
ت 
اقتصادی،ساختارصنعتبرقایرانرادردورانمختلفموردمطالعهقراردادهاست.ایناثرشاید
عنوانتنهامرجعیباشدکهدربحثنهادهایتنظیمگرصنعتبرقمطرحشده

درایرانتاکنونبه

استاماباتوجهبه عنوانجامعآن،محققاززوایایحقوقیمختلفبهبحثنهادتنظیمکننده

شودنهادفوقالذکراز

صنعتبرقایراننپرداختهاست،درحالیکهدرپژوهشپیشروسعیمی
لحاظساختاروعملکردبانگاهیتطبیقیبهنظامحقوقیآمریکابررسیشود(اصغرنیا .)7953،
داودهادیفردرکتابخودباعنوان«نهادهایحقوقیتنظیممقررات»بامروریبرادبیاتتنظیممقرراتبهوضعیتموجودنهادهایمختلفحقوقیتنظیممقرراتدرایرانبانگاهیبه
سازوکاراجراییایننهادهادرتعدادیازکشورهایجهانبهشکلیموجزومختصرپرداخته
است ،امادراینپژوهشتالشمیشودبهشکلجامعموضوعموردمطالعهدرحالتتطبیقی
موردکاوشقرارگیرد(هادیفر .)7953،
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 .3بازشناسی و تعریف نهادهای تنظیمگر
تنظیمگری»برایاولینباردرفرانسهدر 7411مبهکارگرفتهشد،امادرمفهوم
اصطالح« 
خاص حقوقی آن در اواخر قرن نوزدهم در این کشور برای تبیین صالحیت و کارکردهای
نهادهایخاص،معادلمراجعاداریمستقلدرحقوقکنونیازآناستفادهشدهاست (Conseil

گریوتحوالتآن،نشاندهندهآن


ادبیاتتحقیقدرخصوصتنظیم
.)d’État, 2001: 279مطالعه
استکهاینمفهومرامیتواندرسهسطحموردمطالعهقرارداد.درسطحاولکهمفهوممحدود

تنظیمگری است ،تنظیمگری به مثابه روش و شیوهای خاص از حکمرانی مورد توجه قرار

گیرد.درواقعدراینمفهومتنظیمگریبهمعنایوضعواعالممقرراتتوسطسازمانهای


می
اداری است.درسطحدوم ،تنظیمگریبهاقدامات نهادهایدولتیبرایهدایتاقتصاداطالق
شود.اینمفهومرامیتوانبهمعنایمداخلهدولتدراقتصادنیزبهکاربرد.اینمعنیازمفهوم


می
گری،شاملاقداماتیمانندوضعمالیات،یارانهها،توزیع


تراست.زیراعالوهبرتنظیم
اولوسیع
رواقعمبانیوتحوالتآتیمربوطبهمفهومتنظیمگرینیز

ثروتوقیمتگذاریهممیشود.د

.درسطحسوم،تنظیمگریعبارت

ازاینجاآغازمیشود)(Baldwin & cave & Lodge, 2012: 2

یمکانیسمهاییاستکهبرایکنترلاجتماعیبهکارمیرود.تنظیمگریدراینمفهوم،

ازهمه
شاملرویههاییمیشودکههدفآنهااجباررفتاریاتأثیرگذاریبررفتاراشخاصوبنگاههااست
).(Norton, 2004: 78
از دیدگاه استاد ماری آن فریسون -روش فعالیت تنظیمی شاخهای جدید از علم حقوق
یجدیدمیانحقوقواقتصادمیپردازد،اینرابطه

محسوبمیشود.فعالیتتنظیمیبهبیانرابطه
هممیآوردکه

مجموعهیقواعدبهکاربستهشدهدرامرفعالیتتنظیمیدربخشهاییراگرد 
خود این قواعد فینفسه قادر به ایجاد تعادل و توازن در درون خود نیستند و همچنین فعالیت
تنظیمیدرچارچوبفعالیترقابتتعریفمیگردد(.) Frison –Roche, 2001: 610تنظیمگری

نیزتعبیرمیشود،ابزاریافرآیندیاست

اماندهی»«،تنظیم»«،تمشیت»یا«تعدیل»
کهازآنبه«س 
کهتاحدزیادی،بیانگرحضورمؤثردولتدرمناسباتاجتماعیواقتصادیاست.دولتهابر
بسیاریازمحصوالتوخدماتیکهدربازارهاعرضهمیشوند،نظارتوکنترلدارند(هداوند،
 .)88 :7951بهطورکلی مقررات گذاری میتواند به عنوان تمام روشهایی تعریف شود که
گذاری(بویژهباوضعمقرراتاداری،آییننامههاو


وسیلهآنهادولتباابزارهایادارییاقانون
به
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هایاداریومؤسساتعمومی)دراقتصادمداخلهمیکندتارفتار

استانداردهاازسویسازمان
کردهاند
بازیگرانبازارراکنترلوتنظیمکند.دراینمفهوم،دولتهاهموارهبازارهاراتنظیممی 
(هداوند.)45:7951،
هایمقرراتگذاری،


گذاریپیشاپیشیکمفهوماقتصادسیاسیاستوبحثازنظریه

مقررات
اساساًتابعیازنظریههایاقتصادسیاسیدرخصوصنسبتدولتوبازاریا نسبتدولتواقتصاد
نظرانمقرراتگذاریتوافقدارندکهدولت


).بیشترصاحب
است(زارعیوشمس711 :7931،
دورحکمرانیمیکند»ودیگربادستوردادنقادربهکنترلخودسرانهو

مقرراتگذار«ازفاصله 
یکجانبهنیست.اینوضعیتبااستفادهازقواعدومعیارهایازپیشوضعشده،دولتراواداربه

اتکاءبهاَشکالنظارتازراهدورمیکند).(Majone, 1997: 139مطالعه تجربه مقرراتگذاریدر
بسیاریازکشورها،بخصوصکشورهایاروپاییوکشورهایدرحالتوسعهنشاندهندهآناست
ییاخصوصیسازیبویژه

کهنقطهعزیمتمقرراتگذاری،اجرایسیاستهایآزادسازیاقتصاد
درحوزه خدماتعمومیبودهاست(شمس.)47:7937،خاستگاهاینمفهومرابایددرایاالت
متحده آمریکاودرحوزه اقتصادبازاردانست.یکیازمهمترینابعادمداخلهدولتدراقتصادبا
درایاالتمتحدهآمریکابرایکنترلونظارتبر

تأسیسنهادهاییباعنواننهادهایمستقلاداری7
فعالیتبازیگرانعرصهبازاربود .بهعبارتدیگر،پیدایشایناندیشهرابایدجستجویراهحلیدر
پیناکارآمدیراهبردهاوراهکارهایخودتنظیمیمبتنیبراندیشه دستنامرئی،بارویکردلزوم
مداخلهدولتدراینحوزه،تلقینمود(یاوری .)193:7939،

 .4معیارهای نهاد تنظیمگر کارآمد
مگر بتواندقوانینومقرراتاصولیومناسببرایبخشتحت
برایاینکهیکنهادتنظی 
نظارتخودتصویبنماید،الزماستدرایجادآننهادنیزبرخیمعیارهاواصولخاصرعایت
شود.)OECD, 2008(7از لحاظ حقوقی نهاد تنظیممقررات میبایستبراساسقانون به وجود
مگری بایددرقانونمشخص
ها،فرآیندهاوسیاستهایتنظی 

آمدهباشد .همچنیناصول،رویه
مگر ،درداخل حوزه قانونی خود قدرتتصمیمگیرینهایی داشتهباشد،
شدهباشند.نهادتنظی 
بدوناینکهبرایتصمیماتخاذشده،نیازبهدریافتتأییدازهیچنهادیاسازماندولتیدیگری
1. Independent Agencies.
2.OECD, (2008), “Measuring Regulatory Quality” www.SourceOECD.org.
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مگر است.این تصمیم-
داشتهباشد .این قدرتتصمیمگیری،مهمترین رکناستقاللنهادتنظی 
همچونتعرفهگذاری،تعییناستانداردهاوحمایتازحقوق

گیریمیبایستشاملحوزههایی 
فعالیتهاوروشهایخودرا

بایدبهصورتدورهای ،

مگر 
مصرفکنندگانباشد.نهادهایتنظی 
موردبازبینیقراردهندواحتیاجهای خودرادرموقعیتهاییکهمدامدرحالتغییرندتشخیص
دهند .در این بازبینیهای دورهای ،باید هر جا که الزم است از نظرات و آرای عموم مردم،
کارشناسانوسایرمقاماتهمچونمجلسقانونگذارنیزاستفادهشود.مقرراتگذاربرایاعمال

کاملتصمیمات،مقرراتواستانداردهامیبایستقدرتالزمراداشتهباشدوبههمینسببباید
مجموعهایازابزارهایتأدیبیدراختیارداشتهباشدتا بتواندمتناسبباتخطیصورتگرفتهاز
آنهااستفادهنماید(هادیفر .)797:7953،
 .4-1استقالل
ادبیاتکنونیبحثتجزیهوتحلیلاستقاللنهادهاراباچهارمعیارِسازمانی،کارکنان،مالیو
کارکردی میسنجد" .استقالل سازمانی" به این معناست که یک نهاد در قالب یک واحد
سازمانیمجزاشکلمیگیرد،بهطوریکهاینواحدبخشیازیکوزارتخانهیانهاددولتیوتابع

بردوبراساسآنعملمیکند«.نهادهابدونیک


آننباشد.ازشخصیتحقوقیخودبهرهمی
موقعیترسمیخودمختارممکناستبههنگامتغییروابستگیهایسیاسیبهآسانیفسخویالغو
شوند» (2011: 11

" .)Scholten,استقالل کارکنان" اغلب به هیأت رئیسه و مدیران نهادها که

کارینهادوبودجهاتخاذمیکنندربطدارد".استقالل

تصمیماتنهاییرادرخصوصبرنامه 
هاراازعواملبیرونینشانمیدهد.نهادهاییکهمنابعمالی


میزانخودمختاریمالیسازمان
مالی"
خود را تأمین میکنند ،وابستگی کمتری به رؤسای سیاسی خود دارند .بنابراین استقالل مالی
مستقل،استقاللازرؤسایسیاسیبرایتأمینمالیوآزادیانتخابدرنحوه

نهادهاشاملبودجه

استفادهازآنمیشود(".)Scholten, 2011: 15استقاللعملکرد"بهمعنایمطلقکلمه،یعنییک

زعمبرخیدانشپژوهان،بهواقعهمینعناصرناظربهوظیفه


نهادهرکاربخواهدانجامدهد.به
هستند که استقالل یک نهاد را تعیین میکنند« :استقالل نهاد در سیاستگذاری و اجرا نمایان
ترازبهنظرمیآیند،اماجایگاهبرخی


معیارهایاستقاللنهادهاازجهتیهم
گرچههمه 

میشود».

ازمعیارهارفیعترازدیگرمعیارهااست،زیرایکنهادبدوناستقالل دروظایففاقداستقالل

"حقیقی"است( .)Breger & Edles, 2015: 225
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 .4-2تأمین بودجه
منابعمالیوفرآیندبودجهاینهادتنظیمگر نیزمیتوانداثرمهمیبراستقالل،کاراییوهزینه
تنظیمگری داشته باشد .بودجه قانونگذار میتواند از جانب دولت یا از طریق هزینههای صدور
پروانه،جرائموسایرهزینههایاداریتأمینشودامامهمترینعامل،شیوهتأمینوجوهاستکهباید
عاریازتأثیراتسیاسییامنافعشخصیباشد.دربرخیکشورها،بودجه نهادتنظیمگر،بخشیاز
اموالدولتیاستکهبراساساختیاراتقانونیوزارتخانههابهآنهاتخصیصیافتهاست.درچنین
شرایطیاختیاراتدولتجهتتعیینبودجهمنجربهتأثیرگذاریومداخلهغیرمستقیمدرسیاستها
وقوانینیمیشودکهنهادهادرصدداجرایآنهاهستند.اینامرمنجربهکاهشکارآمدینهاد
جهتتنظیممقرراتونظارتمیشود( .)Blackman & Srivastava, 2011: 16

 .4-3مسئولیت و پاسخگویی
نهادتنظیمگریکصنعت،عموماًمسئولتنظیممقرراتاقتصادیآنصنعتاستوپیامد

رقابت ناقص و مسائل انحصار را مورد بررسی قرار میدهد .این نهادها بندرت مسئول تنظیم
.اختیارقیمتگذاریوتعییناستانداردهای

مقرراتاجتماعیهستند)(Pérez-Arriaga, 2013: 147
مقرراتدرزمینه توزیعرانتبه

صنعتموردنظر،قدرتفراوانیرابراینهادهایتنظیمکننده 
مکنندهمقررات
ارمغانمیآورد.لذابهمنظورجلوگیریازچنینمواردیالزماستنهادهایتنظی 

ایدربابفعالیتهایخودمنتشرکردهوامکانبازبینی

راموظفگردانندتاگزارشهایساالنه

هایقانونیذیصالح فراهمنمایند .عالوهبراین در

آنرا نیز توسطبازرسانمستقلیاکمیته
صورت تخطی یا عملکرد ناصحیح هرکدام از اعضای نهادهای تنظیمکننده مقررات ،امکان
معزول نمودن و برکناری آنها نیز میبایستی وجود داشته باشد (اصغرنیا .)741 :7953،نهاد
مگر بایدبهمجلسودیگرنهادهایدولتیمربوطهپاسخگوباشد.به عنوان مثال میتوان به
تنظی 
وهای شفاف به مجلس ارائه دهد
مگر باید به شی 
گزارشهای سالیانه اشاره کرد که نهاد تنظی 
( .)Intven & Tetrault, 2000: 1-6


 .5تحوالت ساختاری شبکه برق
دولتیکردنصنعتبرقدرجهان،بالفاصلهپسازجنگجهانیدومدرسال7341باتصویب
قانونملیکردنصنعتبرقدرکشورفرانسهآغازشد.کشورهایدیگرنیزبهتدریجبهمنظورعرضه-
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یبرقباکیفیتبهتروپذیرشمسئولیتدرقبالتوسعه اقتصادی،صنایعبرقخودراملینمودند
(امامیمیبدی.)95:7915،ازدهههشتادمیالدیصنعتبرقبهدالیلمختلفاقتصادیوتکنولوژیکی
دچارتحوالتبنیادیدرابعادمختلفمانندنحوهمدیریتوبهرهبرداریگردیدوساختاریکپارچهو
ادغامعمودیآنجایخودرابهتجدیدساختارداد.ماحصلاینتغییرات،تجویزرقابتوتشکیل
بازاربرقبودهاست.بهطورایدهآلساختاربازاریکصنعت،نیازمندحداقلیازاستانداردهاوضوابط
مدیریتیجهتارائه بهینه خدماتوفضاسازیبرایرقابتبینبازیگرانبازاراست.اینامرمستلزم
وجود تشکیالتی منسجم و سازمانیافته با پشتوانه قانونی و استقالل همهجانبه جهت حمایت از
تولیدکنندهومصرفکنندهدرمقابلانحصاروقدرتبازاراست.
 .5-1بستر قانونی نهادهای تنظیمکننده بازار برق
درایاالت متحده آمریکا،دراواخردهه ،7371ذخایرفراوانیازگازطبیعیدرمیدانهای
گازیونفتیجدیدواقعدرجنوبغربیآمریکاکشفشد؛امادرایندوران،فروشبینایالتی
وانتقالگازقانونمندنبود.کمیسیونفدرالنیرو 7درسال 7391برایایجاد هماهنگیدرتوسعه
فدرالهیدورپاوربهصورتوابستهبههیأتوزیرانتأسیسشد(نجفیودیگران.)78:7939،در
آمریکا به موجب ساختار سنتی صنعت برق که قبل از سال  7331وجود داشت ،شرکتهای
خصوصی مالکیت مولدهای برق را بر عهده داشتند و برق را تولید و به فروش میرساندند
رهایشرکتهایبزرگامریبسیار
(.)Philipson & Willis, 2006: 15اماارزیابیهزینههایزنجی 
دشواروپیچیدهوبالطبعتنظیمآنهانیزدشواراست.بههمینجهت،قانوننظارتبرشرکتهای
عمومی7سال7398موجبتقسیمشرکتهایبزرگبرقبهشرکتهایبرقمنطقهاییکپارچه
شد .در همان سال ،قانون برق فدرال تصویب شد که به کمیسیون برق فدرال 9اختیار اعطای
مجوزهایتولیدوانتقالراداد ( .)Harris, 2006: 18درسال،7311وزارتانرژیتأسیسشدو
کمیسیون برق فدرال منسوخ گردید .به جای کمیسیون برق فدرال ،کنگره ،کمیسیون تنظیم
مقرراتانرژیفدرال4راجایگزینکرد) .(McGrew, 2009: 1درسال،7315قانونسیاستتنظیم
مقرراتشرکتهایخدماترسانیعمومی8بهتصویبرسیدومطابقآنفرآیندآزادسازیآغاز
1. FPC.
2. Public Utility Holding Company Act (PUHCA).
3. Federal Power Commission (FPC).
4. Federal Energy Regulatory Commission (FERC).
5. Public Utilities Regulatory Policy Act (PURPA).
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عمدهفروشیبرقتأسیسگردیدوبهتولیدکنندگانبرقخارجاز
گردیدکهضمنآنبازارهای 
دماترسانیعمومیاجازهدادهشدتادراینبازارهابهفعالیتبپردازند

مالکیتشرکتهایخ
(شمسقارونهوکیانیان .)47:7939،
درطولدهه7331میالدی،صنعتبرقایاالتمتحدهتجدیدساختارشد.کنگرهآمریکاقانون

سیاستانرژی 7337راتصویبکردکهبه موجبآندسترسیآزادبهسیستمانتقالبرایفروش
عمده برق مجاز شد و زیرساخت آزادسازی بازارهای عمدهفروشی برق برای حضور همه
تولیدکنندگان برق فراهم گردید )250

 .(Gregory et al, 2008:جدیدترین قانون کلیدی که در

آمریکابهتصویبرسیده،قانونسیاستانرژی7118است.همچنینبایدبهقانوناستقاللوامنیت
انرژی7111اشارهکرد،امااینقانونبهاندازهموردپیشگفتهتأثیرگذارنبودهاست(هفرون:7934،
.)17بدیهیاستقوانینفدرالنقشیمهمدرصنعتانرژیبهویژهبرقایفاکردهاند.قانونملی
انرژی 7درحقیقتپاسخیقانونیازسویکنگره آمریکابهبحرانانرژیدهه  7311بودهاستو
تمامقوانینومقرراتیکهبهآنها پرداختهشددرواقعملحقاتواصالحاتیبراینقانوناصلی
هستندکهالبتههرکدامباتمرکزبرنیازهایخاصدورهزمانیشانتدوینشدهاند .
تحوالتساختارصنعتبرقدرایرانبهچهاردورهتقسیممیشود:دوره اول ،دوره فعالیت
بخشخصوصی()7751-7978استدرایندورهخرید،راهاندازی،مالکیتومدیریتصنعت
برق توسط اشخاص و بخش خصوصی صورت میگرفت و نظارت و نرخگذاری توسط
شهرداریهاووزارتکشورانجاممیشد.دورهدوم،دورهفعالیتموازیبخشهایخصوصیو
عمومی()7971-7941استکهتوسعهوگسترششهرنشینیمنجربهاحداثوفعالیتتولیدبرق
توسطبخشهایعمومیوشهرداریهاشد.دوره سوم،دوره گرایشبهتمرکزوفعالیتبخش
عمومیودولتی()7947-7915استودورهچهارم(بعداز)7915دورهگرایشبهعدمتمرکز،
تجدیدساختاروخصوصیسازیاستکهدرایندورهکاهشوظایفتصدیدرصنعتبرق

).بنابراینبهنظرمیرسدنقطه عطفنهادتنظیم

آغازشد(دشتبزرگوعلیآبادی9:7939،

یهگذاری
مقرراتصنعتبرقدرکشورازسطحمحلیبودهاست،اگرچهصنعتبرقباسرما 
یها،
یهگذارانکوچکآغازشدهاست،امادرادامهباواگذاریسیستمروشناییبهشهردار 
سرما 
این شهرداریها بودند که اختیارات خود در خصوص تخصیص مجوزها و امتیازات ،تعیین
قیمتهاومقرراتایمنیرااعمالمیکردندوپسازآنباتشکیلسازمانآبوبرقومتعاقب
1. National Energy Act (NEA).
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یهگذاریدولتی
آنتأسیسوزارتنیروتاپایانبرنامه چهارمتوسعهکلیه تأسیساتبرقباسرما 
بهرهبرداریقرارگرفتهاست .
ساختهومورد 
در صنعت برق ،ایجاد زیرساختهای حقوقی و قانونی الزم طی سنوات گذشته از طریق
قانونگذاریهاییبراینصنعتبهانجامرسیدهاست.ازمهمتریناینقوانینمیتوانبه
اِعمال 
موادی از قانون برنامه سوم (بند ب مادهی  )777و چهارم (بند ب ماده  )78توسعه اقتصادی،
اجتماعیوفرهنگی،قانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولت(ماده ،)71قانونبودجهیسال
 ،7959قانون استقالل شرکتهای توزیع و سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی جمهوری
اسالمیایراناشارهکرد.درصنعتبرقایرانتفکیکواستقاللصنعتبرقازطریقاصالح
ساختار وزارت نیرو و تشکیل شرکت مادر تخصصی توانیر آغاز و تجدید ساختار در زنجیره
تأمینبرقدرذیلشرکتتوانیرپیگیریشدهاست(منظور.)93:7955،هیأتتنظیمبازاربرق،با
تگذاریدرصنعتبرقکشور،بهمنظورهدایتونظارتبر
توجهبهنیازتجدیدساختاروسیاس 
ننامه تعیین شرایطو روش خرید و
بازاربرق ،در پیدستور وزیر وقت نیرو،با استناد به "آئی 
فروشبرقدرسراسرکشور"درمهرماه7957تشکیلشد .
همزمانباتشکیلبازاربرقایران
افزونبرآندراجرایماده()4قانونبرنامهیسومتوسعه -
درسال-7957درراستایتجدیدساختارصنعتبرقبهاستنادبند(ژ)7تبصره()77قانونبودجه
سال7959کلکشورشرکتمدیریتشبکهبرقایرانازسال7959بهطوررسمیکارخودرا
آغازنمود.شرکتمدیریتشبکهبرقایرانبه عنوان شرکتیمستقلدرکنارهیأت تنظیمبازار
برقایران،بهمثابه داورانبازاربرقایرانبهتنظیمروابطبازیگراناینعرصهومدیریتمسائل
فعاالنبازاربرقمیپردازند(گزارشدبیرخانههیأتتنظیمبازاربرق .)7939،

 .5-2ترکیب و تشکیالت
 .5-2-1کمیسیون تنظیم مقررات انرژی فدرال

کمیسیونتنظیممقرراتانرژیفدرالیکنهادملیاستکهازوزارتانرژیمستقلشده،
.7بند(ژ)تبصره()77قانونبودجهسال-7959درسال7959بهشرکتسهامیتولید،انتقالوتوزیعنیرویبررقایرران(تروانیر)
هایزیرمجموعهخودراخریداریومردیریتشربکه


ایاینشرکت،کلسهامیکیازشرکت

شودازمنابعبودجه
اجازهدادهمی
سراسری،خریدوفروش،ایجادبازاربرقوترانزیتبرقرابهاینشرکتواگذارنمایرد.اساسرنامهشررکتیادشردهبرهپیشرنهاد

ریزیکشوربهتصویبهیأتوزیرانخواهدرسید .

وزارتنیرو،تأییدسازمانمدیریتو 
برنامه
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عمده فروشیبرقبینشرکتهایعمومیوغیرعمومی
درسال 7311بهوجودآمدوبربازار 
یکند (عطازندی.)71:7959،بدنه دوحزبیکمیسیونتنظیممقرراتانرژیفدرالاز
نظارتم 
پنجعضوتشکیلمیشود.اعضایکمیسیونباتوصیهوموافقتمجلسسنا،توسطرئیسجمهور
یشوند؛اماازپنجعضوکمیسیونبیشازسهعضونمیتواندبهیکحزبسیاسیتعلق
منصوبم 
داشتهباشد.رئیسکمیسیونتنظیممقرراتانرژیفدرالمانندسایراعضاازسویرئیس جمهور
انتخاب میشود .رئیس کمیسیون مسئولیت کمیسیون را در رابطه با کلیه عملیات اجرایی و
مدیریتی شامل کارکردهای کمیسیون در مورد انتصاب و به کارگیری ارزیابها ،انتخاب،
گزینش و تعیین فرآیند پرداخت پاداش به افرادی مانند مدیران اجرایی و ناظران که توسط
کمیسیون منتصب و گماشته شدهاند (مگر آنکه هرکدام از اعضای کمیسیون شخصاً اقدام به
انتخاب و نظارت بر پرسنل مخصوص خود نمایند) ،توزیع مناصب تجاری بین اعضا و میان
واحدهایاداریکمیسیونوارائهخدماتتخصصیومشاورهایرابرعهدهدارد.7
سازمانهایتجارییانظامی،ساختارسازمانیکمیسیونتنظیممقرراتانرژی

مانندبسیاریاز
فدرالمرکباز«دفاتر»مختلفبهشرحزیراست؛دفترکمیسیونرهاازپنجکمیسیونروکارکنان
مربوطهتشکیلشدهاست .
 دفتر قضات حقوق اداری و حل اختالف 7:به موضوعات مورد اختالفی که بهوسیلهیانجیگری،

کمیسیونبهایندفترارسالمیشودبه طور مؤثروسریعازطریقخدماتیمانندم
یکند .
مذاکرهوتسهیلسازیرسیدگیم 
یپردازدکهبرایدادرسیارائه شدهاند،
 دفترامورقضایی 9:بهحلاختالفپروندههاییم منصفانهایکهنتایجآنمطابقباسیاستهایتضمینشدهکمیسیونباشد .

البتهبهشیوه
یکندوبه
 دفترایمنیالکتریک 4:برتوسعهوبازبینیاعمالضوابطایمنیشبکهنظارتم دنبالالزامضوابطایمنیبرکاربران،مالکانواپراتورهااست .
راهحلهایجامعرابرایریسکهایبالقوهازناحیهحمالت
دفترامنیتزیرساختانرژی 8:سایبریوتهدیداتفیزیکیمانندپالسهایالکترومغناطیسیبهکمیسیوناعالممینماید .

1.https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/7171
2.Office of Administrative Law Judges and Dispute Resolution (OALJDR).
3.Office of Administrative Litigation (OAL).
4.Office of Electric Reliability (OER).
5.Office of Energy Infrastructure Security (OEIS).
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 دفتر تنظیم مقررات بازار انرژی 7:نرخها ،ضوابط و شرایط خدمات را تنظیم میکند تایضآمیزیاامتیازینباشند .
عادالنهومنطقیبودهوبیشازاندازهتبع 
گذاریهایمرتبطبابازارهای

دفترسیاستانرژیونوآوری7:بهبررسیواصالحس یاست
یپردازد .
عمدهفروشیوبازارهایانرژیبینایالتیم 
پروژههایانرژی 9:بهتصویبوبازبینیپروژههایانرژیبرق -آبیوخطلوله گاز
 دفتر یپردازد .
طبیعیم 
دفتراجرا4:باحمایتازمشتریانازطریقدرکبازارومقرراتآن،شناساییودرمانبهموقع مشکالت بازار،تشخیصوطراحیجریمههاییبرایاصالحبازاربهمنافععمومیکمک
یکند .
م 
دفتررویدادهایخارجی8:اطالعاتوخدماتآموزشیرابرایکنگره،فدرال،دولتهایمصرفکنندگان فراهم میکند .همچنین روابط کمیسیون با

ایالتی و محلی ،اخبار رسانه ،
دولتهایخارجیرابرقرارمیکند .

 دفترمدیریتاجرائی 1:خدماتحمایتاداریبرایکمیسیونشاملمنابعانسانی،آمادوغیرهراپشتیبانیمیکند .
دادگاهها و مسائل

 -دفتر شورای عمومی 1:خدمات حقوقی را قبل از شروع رسیدگی 
مطروحهدرکنگرهبهکمیسیونارائهمیدهدومسئولابعادقانونیفعالیتهایکمیسیوناست .
 دفتر دبیرخانه 5:دبیرخانه تمام صورتجلسات و مذاکرات کمیسیون را بایگانی کرده ویکند .3
دستورها،قوانینومقرراتکمیسیونرااعالمومنتشرم 
 .5-2-2ساختار و وظایف هیأت تنظیم بازار برق ایران

هیأتتنظیمبازاربرقایرانمسئولتنظیمبازاربرقایرانازدیدقوانینوساختاربازار است.در
دوره حاضرهیأتتنظیمبازاربرقدارای 1عضواست.اعضایاینهیأت برایمدتدوسالاز
1.Office of Energy Market Regulation (OEMR).
2.Office of Energy Policy and Innovation (OEPI).
3.Office of Energy Projects (OEP).
4.Office of Enforcement (OE).
5.Office of External Affairs (OEA).
6.Office of the Executive Director (OED).
7.Office of the General Counsel (OGC).
8. Office of the Secretary (OSEC).
9.https://www.ferc.gov/about/offices.asp.
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سویوزیرنیرومنصوبمیشوند.هیأتتنظیم،داراییکدبیرخانهوچهاردفتربرنامهریزیو
مهندسیفرآیندهایبازار،واحدپایش،تحلیلوتعدیلبازار،دفترحقوقیوداوریوواحدپشتیبانی
است(گزارشدبیرخانه هیأتتنظیمبازاربرق.)7939،هیأتتنظیمبازاربرقبهمنظورهدایتو
بهرهبرداریکاراوعادالنهازسیستمقدرت
نظارتبربازاربرقتشکیلشدهکهمسئولیتاطمیناناز 
یمگیری،قانونگذاربازاربرقبودهودرخصوصمواردمشکوکبه
رابرعهدهدارد.ایننهادِتصم 
ینماید.ایننهادقیمتتولیدبرقوخدمات
سوءاستفادهازبازاروهمچنینقدرتبازار 7تحقیقم 
ینماید(افشاروریاحی .)5:7955،
مختلفرادرشرایطانحصارینیزتعیینم 
عالیترینمقامتنظیممقرراتدربازار«هیأتتنظیمبازار»استکهقسمتاعظموظایفنهاد
تنظیمگررادراینبخشبرعهدهدارد،ولیبرخیازوظایفهمچناندراختیاروزارتنیروقرار

دارد ووزارتخانه اثرگذاری شدیدیبربازار دارد.بهخصوص آنکههر دوطرفبازار؛یعنی
عرضهکنندگانوخریدارانعمدتاًدولتیهستندوبخشتولیدکنندگانوخریدارانخصوصی
جزءکوچکیازبازارراتشکیلمیدهندکهقدرتاثرگذاریبربازارراندارند (هادیفر:7953،

.)778براساسقانون،وضعمقرراتفنیوتجاریحاکمبربازاربرعهده وزارتنیروقراردارد
کهوزارتنیرواینوظیفهرابه«هیأتتنظیمبازار»تفویضنمودهاست.مدیریتبازارتشکیل
شدهبرعهده«شرکتمدیریتشبکهبرقایران»قرارگرفتهاست،کهدرواقعاینشرکتمجری
تصمیمهای اتخاذ شده توسط«هیأت تنظیمبازار» است .این شرکتازنظراجرایی وعملیاتی

ینفعانبازار است(هادیفر .)779:7953،
مستقلازتمامیذ 


 .5-2-3شرکت مدیریت شبکه برق ایران

بهرهبرداریمستقلازسیستمقدرتواجرایبازاررا
شرکتمدیریتشبکهبرقایران،وظیفه 
بخشهایصنعتبرقهمکاری
توسعهآنبادیگر 

نهبررسیامنیتشبکهو
برعهدهداردودر زمی 
یکند.اینشرکتدارایپنجمعاونتفنیوهماهنگی،راهبریشبکهبرقکشور،برنامهریزیو
م 
نظارتبرامنیتشبکه،معاونتبازاربرقومعاونتمالیوپشتیبانیاست(شرکتموننکو:7937،
.)451شرکت مدیریت شبکه برق ایران به امور مربوط به راهبری،پایش شبکههای تولید و انتقال
برق،اداره و توسعه بازار برق و خرید و فروش عمده برق در داخل و خارج از کشور،ایجاد
امکانات دسترسی به شبکهبرق کشور برای متقاضیان دولتی و غیردولتی بهمنظورخرید،فروش و
1. Market Power.

221

فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سالنوزدهم،شماره،85بهار 7931


یپردازد (هادیفر .)777:7953،
ترانزیت برق م 
تشکیلشرکتمدیریتشبکه برقایرانکهیکشرکتوابستهبهوزارتنیرواستاگرچه
در ابتدابا هدف کاهش نقشعملیاتیبنگاههایدولتیوبرای مدیریتشبکهیملی وایجاد
یتوان
زیرساختهایالزمبرایبازاررقابتیبرقبودامابانگاهیبهساختارکامالًدولتیآنم 
یتواندراهگشایواقعی
دریافتکهاهدافوتمایالتچنینسازمانیبا هم،همخوانینداردونم 
معضالت صنعت برق باشد؛ اما چنانچه از ساختار فعلی خود خارج شده و به شرکت حداقل
نیمهخصوصی تبدیل شود و در کنارنمایندگان دولت ،بخش سرمایهگذاری نیزامکان حضور
یتوان انتظارورودمؤثروکارایبخشخصوصیرادراینصنعتداشت.پرواضحاست
یابد،م 
هر اندازه یک سازمان از ساختار مناسبتر و نحوه اداره امور به صورت جامعتر و مدونتر
مگر
برخوردارباشدامکاندستیابیبهاهدافبیشترمیشود.بررسیساختارسازمانیدونهادتنظی 
دردوکشورنشانمیدهد درآمریکابا وجود دفاترمتعددوتخصصیدرحوزههایمختلفو
مستقلازوزارتخانهسهولتبیشتریدراجرایاموربهصورتتخصصیوکارشناسیوجوددارد
وازتداخلوظایفواختاللدرانجاماموراجتنابمیشود .

 .5-2-4نحوه انتخاب اعضا

کمیسیونتنظیممقرراتانرژیفدرالبهعنوانمتصدیاصلیحوزهانرژیدرآمریکا،ازپنج
یشود.اعضاباتوصیهوموافقتمجلسسنا،توسط
عضو(یکرئیسوچهارکمیسیونر)تشکیلم 
س جمهور به عنوان رئیسانتخاب
یشوند.یکنفرازاعضابه وسیله رئی 
رئیسجمهور منصوبم 
پنجسالهانتخابمیشوند.رئیسکمیسیونممکناستهریکاز
یشود.اعضاءبراییکدوره 
م 
دیگراعضایکمیسیونرابه عنوان نائبرئیسبرگزیندتابه جایرئیس،درصورتغیبتوی
فعالیتکند.رئیس(یانائبرئیسدرغیابرئیس)بایدبرتمامجلساتکمیسیوننظارتنماید.
حد نصاب افرادحاضردرمعامالتتجاریحداقلسهنفراست.هرعضوکمیسیون ،همچنین
یشود.
رئیس ،یکرأیدارد.اقداماتکمیسیونبهوسیله آرایاکثریتاعضایحاضرتعیینم 
برایانتخاباعضایکمیسیونتنظیممقرراتانرژیشرایطخاصیپیشبینینشدهاستوتنها

شرطپیشبینیشدهجهتاجتنابازهرگونه اعمال نفوذ یافشارسیاسیناروا،بدنه دو حزبی

کمیسیوناستکهبیشازسهنفرازپنجنفرعضوکمیسیوننمیتوانندبهیکحزبتعلقداشته
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باشند .
در ایران ،در حال حاضر در تعیین اعضای هیأت تنظیم بازار برق ،اعضا از فهرست بانک
اطالعاتیموجوددردبیرخانههیأتتنظیمبازاربرقانتخابشدهوباحکموزیرنیروبرایمدت
دو سال منصوب میشوند ،با این توضیح که این هیأت ترکیب مصوب ندارد و با توجه به
دورههایمختلف،ترکیباعضاءمتفاوتاست.ترکیبهیأتفعلیشاملمعاونوزیر،مدیرکل
وزارتنیرو،مدیرعامل برقمنطقهای،دونفرازاعضایهیأتعلمیدانشگاهودونفرخبرهدر
ننامهاجراییهیأتتنظیمبازاربرق
حوزهاقتصادیاست(کریمی.)7938،بهموجبماده()7آئی 
رئیسهیأت،ازمیاناعضاوتوسطوزیرنیروتعیینمیشود.وینیز،نایبرئیسهیأتراازمیان
اعضا،انتخابمیکند.همچنیندرابتدایهردوره،هیأتازمیاناعضاخودیکنفررابهعنوان
دبیر هیأت ،انتخاب میکند .دبیر هیأت مسئولیت تنظیم صورتجلسات ،ابالغ مصوبات و تهیه
ینماید.تصمیمهای
عهدهدار استوبرعملکرددبیرخانهنظارتم 
شنویس دستورجلساترا 
پی 
ننامه هیأتتنظیمتنهابهنحوه انتخاب
یاکثریتمطلقاعضا،اتخاذمیشود.درآئی 

هیأت بارأ
اعضااشارهشده استوازوجودپیششرطهای قانونیبرایتصدیاینپستسخنی بهمیان
نیامدهاست.در واقع نمیتوان بهرویه رسمیبرایانتخاباعضایهیأتتنظیمبازاربرقاشاره
کرد .


 . 5-2-5دوره تصدی

در آمریکا اعضای کمیسیون تنظیم مقررات انرژی فدرال برای مدت پنج سال انتخاب
یرسد 7.درایراندوره تصدیاعضا
یشوند و هر ساله دوره عضویتیکی ازاعضابهپایانم 
م 
هیأتتنظیمبازاربرقبه مدتدوسالاستوانتصابمجددآنانبرایدورههایمتوالیدیگر
بالمانع خواهد بود .بدون تردید نامحدود بودن تمدید دوران تصدی اعضای هیأت تنظیم و
انتصابمجددآنانبه طور متوالیوبدوندر نظرگرفتندورهقرنطینهبرایاعضایهیأتتنظیم
پسازبرکناریازشغل،تصورسوءاستفادهواعمالنفوذصاحبانسمتراازقدرتواختیارات
آنها ایجاد خواهدکرد.اگرچه حضور اعضاءبرایمدتمدیدیبه صورت متوالیبه جهت
نرو با مقایسه مدت تصدی
یکنند خالی از فایده نیست .از ای 
تخصص و تجاربی که کسب م 
شبینیشدهدردونهادمالحظهمیشود درحالیکه درکمیسیونتنظیممقرراتانرژیفدرال
پی 
1. https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/7171
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ییابد،دوره تصدیاعضاءدرهیأتتنظیمبازار
هر ساله دوره عضویتیکیازاعضاءخاتمهم 
ییابند.
برقبهنحویدرنظرگرفتهشدهکهتمامیاعضابهیکبارهمنصوبوبهیکبارهتغییرم 
بویژه آنکه ممکناستبدونتردیداینتغییروجابهجاییدرمدتتصدیمتأثرازتحوالت
سیاسیوتغییرکابینهودولتنیزباشدواینمسئله بهجهتنوپابودنهیأتتنظیمدرکشورو
اهلفن دراینخصوصکاررابامشکلمواجهمیسازد.لذابهنظر
کمتجربگیمتخصصانو 
شبینیشدهدرحقوقآمریکادراینخصوصازکاراییبیشتری
یرسد ساز وکار حقوقیپی 
م 
برخوردارباشد .

 . 5-2-6منع اشتغال همزمان

قانونکمیسیونتنظیممقرراتانرژیفدرالمقررداشتههرکمیسیونرقبلازانقضایمدت
خدمتکمیسیونرسابقانتخابو منصوبمیشود،البتهیککمیسیونربعدازانقضایدورهاش
ممکناستبهخدمتادامهدهدتااینکهجانشینشمنصوبوتأییدگرددوسوگندنامهاداریرا
اداکند؛مگرآنکهچنینمقررشدهباشدکهکمیسیونرمزبورنبایدبعدازاتمامجلسهکنگرهکه
یگردد،خدمتنماید.اعضایکمیسیوننمیتوانندتازمانی
مدتزمانصدارتطیآنمنقضیم 
کهدرحالخدمتدرکمیسیونهستندبهتجارتیاشغلدیگریاشتغالداشتهباشندیابهعنوان
کارمنداستخدامشوند 7.درایرانشایدیکیازمسائلمهمدرحوزه ساختارحقوقینهادتنظیم
همزمان دارای شغلیا
بازاربرق ،اشتغالهمزمان اعضایهیأتباشدکه اغلباعضاء به طور  
مناصبدیگریدربخشهایمتولیصنعتبرقیااشتغالدربخشهایعمومی،خصوصییا
تعاونیهستند .
درنظامحقوقیاغلبکشورهاجهتجلوگیریازبروزهرگونهفساداداریوایجادسالمت
شبینیشدهاست.
اداریوعدالتدرتوزیعمشاغل،تمهیداتیبرایممنوعیتجمعمشاغلپی 
قانوناساسیجمهوریاسالمیایراننیزدراصل747ممنوعیتجمعمشاغلرابیانکردهاست،
س جمهور،وزیرانوکارمنداندولتنمیتوانند بیشازیکشغل
«رئیس جمهور،معاونانرئی 
دولتیداشتهباشندوداشتنهرنوعشغلدیگردرمؤسساتیکهتمامیاقسمتیازسرمایهآنمتعلق
بهدولتیامؤسساتعمومیاستونمایندگیمجلسشورایاسالمیووکالتدادگستریو
مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف
1. https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/7171
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شرکتهای خصوصی ،جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است.
سمتهایآموزشیدردانشگاهها ومؤسساتتحقیقاتیازاینحکممستثنیاست».دراجرای

اصلفوققانونممنوعیتتصدیبیشازیکشغلدرتاریخ 7919/71/77ازتصویبمجلس
شورایاسالمیگذشتهاست.اینقانوندرماده واحده خود،هرشخصراتنهاواجدیکشغل
سمتهایآموزشیدردانشگاههاومؤسساتآموزشیوتحقیقاتی
دولتیدانستهودرتبصره( )7
راازاینحکممستثنیکردهاست.البتهدرتبصرههایبعدیمنعجمعمشاغلدولتیرابهتفصیل
یرسد قانون دراینخصوصبهخوبیبه این
یکند.به نظرم 
وهمراهبامجازات مربوط بیان م 
نهفعالیتکارکناندولتدرچندشغلوجودداشتهباشد
موضوعپرداختهواگرهممشکلیدرزمی 
مربوطبهنحوهاجرایقانونوعدمبرخوردبامتخلفانازقانوناست.درموضوعاشتغالهمزمان
اعضایهیأتنیزاینامربدونتردیدعالوهبرتخلفازقوانینموضوعه(کهبهعنوانکارمند
دولت در استخدام وزارتخانه است و همزمان دارای مناصب دیگر در بخش دولتی) از لحاظ
نهادتنظیمگرنیزمیتواندفقداناستقاللعملایشاندراظهارنظروصدوررأی

ویژگیهاییک
درهیأتتنظیمرابههمراهداشتهباشد .

 .5-2-7موارد برکناری اعضا

س جمهور میتواند هریکازاعضایکمیسیونراتنهابهعلتعدمکارایی،
درآمریکارئی 
قصوردرانجامتعهداتیاخطایقانونیدرادارهازسمتخودعزلکند.درایرانمواردبرکناری
یمربوطپیشبینینشدهاستوتنهانصبوعزل

ننامهها
اعضایهیأتتنظیمدرمقرراتوآئی 
اعضاکهجزءاختیاراتوزیرنیرواستذکرشدهاست.نکتهقابلتأملآناستکهبدونتردید
میتوان از فقدان شرایط پوششدهی اعضا یا کنارهگیری یا برکناری آنها به عنوان یکی از
محورهایییادکردکهخألقانونیدرآنملموسونیازمندشفافسازیهرچهبیشترقوانینو

مقتضیاتموجوداست،بهگونهایکهتنهاباشرایطمقرردر

مقرراتومنطبقساختنآنهابا 
قانونامکانبرکناریاعضاوجودداشتهباشد .
 .5-2-8استقالل

درآمریکارئیسجمهورتنهامیتواندبهدالیلموجهقانونیکمیسیونرهاراعزلکند.عالوه
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برآنبا وجود نظامدوحزبیدرکمیسیونتاحدودیاستقاللایننهادتضمینمیشود.ازطرف
دیگرکمیسیونیکنهادخودتأمین7است،بهاینمعنیکههزینههایکمیسیونازطریقدریافت
بهایساالنهبهصورتحقالزحمهازتمامیشرکتهاییکهتحتنظارتکمیسیونقراردارند،
پوششدادهمیشود(شرکتموننکو .)777:7937،
در ایران هیأت تنظیم بازار برق بهصورت یک نهاد دولتی وابسته به وزارت نیرو است .از
یتوان تاحدیناقضاستقالل
سوییدیگر،معاونوزیر،رئیسهیأتتنظیماستکهاینامررام 
نهادمقرراتگذاردانست؛زیراوزیرازاختیارعزلونصباعضایهیأتتنظیمبازاربرخوردار
استودر واقع بهنوعیتضمینموقعیتشغلیاعضایهیأتتنظیمبازاربرقتحتتأثیرقرار
ننامهاجراییهیأتتنظیمبازاربرق،جلساتهیأتباحضوراکثریت
یگیرد.براساسماده9آئی 
م 
ییابد و توسط رئیس هیأت و در غیاب وی توسط نائب رئیس هیأت اداره
اعضا رسمیت م 
ننامه تصمیماتهیأتبااکثریتآرایموافقکلاعضایهیأت
یشود.مطابقماده  1اینآیی 
م 
یشود.باتوجهبهمواردفوقمیتوانبهایننتیجهرسیدکهاوالًترکیبهیأتتنظیمبازار
اتخاذم 
برقیکترکیبکامالًدولتیاست،اینادعابادقتدرترکیباعضایهیأتتنظیمونحوه
اتخاذ تصمیمات در آن مشهود است .ثانیاً اعضای هیأت تنظیم با حکم وزیر نیرو منصوب
یشوند .به عبارتی اعضا تماماً بهوسیله وزارتخانه انتخاب میشوند و در استخدام وزارتخانه
م 
مگیری تحت تأثیر قرار دهد .ثالثاً
هستند که این امر میتواند استقالل آنها را در مقام تصمی 
تصمیماتبارأیمثبتاعضایدولتیاتخاذخواهدشدکهاینامرنادیدهگرفتنبخشخصوصی
یتواند تأثیراتگستردهایدرعملکردصنعتبرقوبالطبعدر
دراتخاذتصمیماتیاستکهم 
اقتصادایرانداشتهباشد.همچنیناینهیأتفاقداستقاللمالیوبودجه مصوباست،درنتیجه
وابستگی مالی هیأت تنظیم به وزارتخانه با اهداف آزادسازی و واگذاری خدمات به بخش
خصوصیدرتعارضاستوچنینروشیراهرابرایتسلطکاملدولتبرایننهادتنظیمکننده
بازمیگذارد .

 . 5-2-9ماهیت حقوقی

کمیسیونتنظیممقرراتانرژی،یک مؤسسه فدرالیدرایاالتمتحدهبامسئولیتنظارتو

1. Self-Funding.
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انرژیبودهوبهلحاظتقسیماتاداریزیرمجموعهایازوزارتانرژی

تنظیممقررات درحوزه 
آمریکامحسوبمیشود.کمیسیونزیرنظررئیسجمهوراینکشوراست.عزلونصباعضای
س جمهور و توصیه و موافقت مجلس سنا است .کمیسیون دارای صالحیت
کمیسیون با رئی 
مقرراتگذاری است .مقررات پیشنهادی کمیسیون از طریق فرآیند مشخصی تعیین میشوند.

درخواستمقرراتگذاریمیتواندازجانبصنعتنیرو،سازمانهایخاص،سهامدارانوعموم

مردم نشأت بگیرد .همچنین کمیسیون به موجب قانون سیاست انرژی  ،7118دارای صالحیت
رسیدگی ،اتخاذ تصمیمواجرادرامورمدنیاستوامورکیفریدرمحاکمقضاییپیگیری
یشود.قضاتکمیسیونکهتصمیماتاولیهازسویآنهااتخاذمیشودقضاتیاداریهستندو
م 
تصمیماتکمیسیونماهیتیاداریدارند .
درایران هیأتتنظیمبازاربرق نهادی دولتیاست که تشکیالتسازمانیمستقلیندارد و
وابستهبهوزارتنیروودارایدبیرخانهاست.میتوانکلیه مصوباتهیأت تنظیمرااز نظر نهاد
پیشنهاد کننده بهسهدستهتقسیمنمود:برخیازاینمصوبات بهپیشنهاددبیرخانه هیأت تنظیم
برقایرانوپارهایازمواردباپیشنهادسایر

بازار،برخیدیگربهپیشنهادشرکتمدیریتشبکه 
بازیگرانبازاربرقباشد.همچنینهیأتتنظیمبازاربرقمرجعرسیدگیبهرویههایضدرقابتیو
حلاختالفدربازاربرقاستکهدارایصالحیتصدورحکمودستوراجرااست .


 .6نحوه عملکرد
نهادهای تنظیم مقررات در حوزههای مختلف در آمریکا وجود دارند که برخی همچون
"کمیسیون تجارت فدرال" و "بخشضد تراست" برای کل اقتصادمقرراتگذاریمینمایند
(هادی فر .)911 :7953،مدل مقرراتگذاری آمریکا در صنایع زیرساختی عمدتاً به صورت
مقرراتگذاری مستقل است که تأکید بر نهادهای تخصصی در هر حوزه دارد و در یک
چارچوبقانونمحوروبامقرراتیدقیقفعالیتمیکنند.همچنینتأکیدبسیارینیزبردریافت
نظرات عمومی 7قبل از تصویب مقررات دارد .در نتیجه ،این ساختار دارای قوانینی است که
دادگاهها (دادگاه عالی) نقش اساسی را در مقرراتگذاری دارند و در حقیقت دادگاهها و
حوزههایمرتبطمیتوانندمحتواوشکلمقرراتراتغییردهند(هادیفر .)988،7953،

هیأت تنظیم بازار برق به عنوان مرجع حکومتی ناظر بر بازار برق و نگهبان رعایت اصول
1. Public Hearing.
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انصاف،عدالتوموازینومقرراتمصوبوابالغیدربازارورسیدگیکنندهبهمسائلوروابط

بینخریداران،فروشندگان،مدیروسایرفعاالنبازاربرقفعالیتمیکند.بهنظرمیرسدکهاکثر
گیریدراختیارنهادتنظیمگربخشوجودنداردودامنه عملایننهاددربازار


ابزارهایتصمیم
بسیارمحدوداست.نهادتنظیمگردراینبازاربیشترنقشنظارتیدرحسناجرایقوانینیداردکه

قرراتایننهادتنظیمگرکمتربهعنوان

درمراجعدیگربهتصویبرسیدهاست.اختیارتنظیمم
یک بازوی مشورتی برای وزارتخانه عمل میکند و عمالً ابزارهای تصمیمگیری در اختیار
وزارتخانهاست.البتهبخشیازابزارهانیزدراختیارشرکتمدیریتشبکهبرقبهعنوانمدیربازار
قرارداردکهعمده ابزارهافنیاستوالبتهاین شرکتنیززیرنظروزارتخانهمشغولبهکار
است(هادیفر .)731:7953،
 .6-1دامنه صالحیت

کمیسیونتنظیممقرراتانرژیفدرالیکنهادتنظیمکنندهمقرراتمستقلدردرونوزارت
انرژیایاالتمتحدهاست.رئیسجمهوروکنگرهبهطورمعمولنمیتوانندتصمیماتآنرا
موردبازنگریقراردهند،امااینتصمیماتتوسطدادگاهفدرالقابلبررسیاست.کمیسیون
تنظیممقرراتانرژیفدرالمستقلازوزارتانرژیاستزیرافعالیتهایآننبایدتحتنظر
وزیر انرژی یا هر مسئول یا کارمندی در وزارت مزبور صورت گیرد .معهذا وزارت انرژی
میتواندبهعنوانطرفسومدراقداماتاینکمیسیونمشارکتداشتهباشد.بطورکلیتنظیم

مقرراتمربوطبهانتقالوعمدهفروشیبرق،انتقالوفروشگازطبیعیونفتدرتبادالتمیان
ایالتی ،اعطای پروانه و بازرسی شرکتهای عمومی ،خصوصی و پروژههای برق -آبی ایالتی،
هایمدنیوسایرابزارهاعلیهسازمانهاو


انرژی،استفادهازمجازات
نظارتوارزیابیبازارهای
فعاالنصنعتانرژیناقضقانوندربازارهایانرژی،نظارتبرموضوعاتزیستمحیطیمرتبط
با پروژههای هیدروالکتریک و گاز طبیعی ،ابتکارات سیاسی عمده برق و مدیریت مقررات
گزارشدهی حسابداری و مالی و تنظیم کسبوکارهای شرکتهای تنظیمکننده از وظایف و
اختیاراتکمیسیونتنظیممقرراتانرژیفدرالاست(نجفیودیگران .)71:7939،
ازمهمترینوظایفواختیاراتهیأتتنظیمبازاربرقایرانمیتوانبهتهیهدستورالعملهاو
ها،قیمتگذاریواصالحتعرفه،مجوزهایورود بهبازارو صدور،تمدید،تعلیقوابطال

رویه
پروانه،وضعجرائموتنبیهاتدرصورتعدماجرایقوانین،رفعاختالفودعاویبینبنگاهها،
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هاازنهادتنظیمکنندهمقرراتوشکایتمشتریانازبنگاهها

رسیدگیبهشکایتمشتریانوبنگاه
اشارهکرد.همچنیناستانداردگذاری،تضمین شرایطرقابت،تضمینکیفیتونظارتبرفعالیت
برقوسیاستگذاریو

فعاالنبازاربرقدرحسناجرایقوانینبرعهده شرکتمدیریتشبکه 
برنامهریزیبرعهده وزارتنیرواست.بنابراینکمیسیونتنظیممقرراتانرژیفدرالازحوزه

عملکردفراترینسبتبههیأتتنظیمبازاربرقبرخورداربودهوگسترهیصالحیتیآنصنعت
آبیونفت)رانیزدربرمیگیرد .

انرژیایاالتمتحده(برق،گازطبیعی،برق-
 .6-2نحوه رسیدگی و تصمیمگیری

قانونسیاست انرژی 7118کنگرهصالحیتقانونیارزیابیمجازاتمدنی را بهکمیسیون
یتواند توسطیکیاچندنفرازاعضاویا
تنظیممقرراتانرژیفدرالاعطاکرد .کمیسیونم 
شدهاند ،اقدام به انجام دادرسی یا بررسیهای متناسب با
نمایندگانی که به این سمت گماشته  
وظایفخودنماید.درمورداتهاماتمربوطبهسوءاستفاده ازبازاریانقضقانونبرقفدرال،
کمیسیون تنظیم مقررات انرژی فدرال موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد .اختالفات در
.اغلبکمیسیونپروندههارابرایدادرسی

کمیسیونبهدوطریقموردرسیدگیقرارمیگیرد
فرستدکهطرفیناختالف،شواهدومستنداتخودرابهقاضیحقوقاداریارائهدهند.


اداریمی
روشهایمتعددینیزوجودداردکهاز
بروهزینهبرداراست.درکمیسیون 


اینروشاغلبزمان
یترین آنها -حکم دادگاه -متغیر است.بین
رایجترین آنها -مذاکرات بدون کمک -تا رسم 
این دو طیف ،تعدادی از شیوههای «جایگزین» حل اختالف 7مانند سازش ،تسهیل سازی،
قتیابیوجودداردودرمرحلهبعدنیز
یطرفانه،رسیدگیاختصاریوحقی 
یگری،ارزیابیب 
میانج 
حلاختالفازطریقارجاعبهقضاوتازطریقدادگاهیاقضاوتاداریاستکهبایکموقعیت
یدهندتااختالفات
خاصانطباقبهتریدارند.کارمندانکمیسیوننیزبهطرفیناختالفمشاورهم 
را از طریق شیوههای جایگزین حل و فصل اختالف برطرف نمایند .این شیوهها و توافقات،
داوطلبانههستند 7.
ننامه اجرایی هیأت تنظیم بازار برق« ،بهمنظور رسیدگی به
در ایران ،مطابق ماده ( )3آئی 
یمابین خریداریافروشندهبامدیربازار،هیأتنسبتبهتعیینکارشناسویاتشکیل
اختالفف 
1. Alternative Dispute Resolution and Settlements
2. https://www.ferc.gov/legal/adr/continuum.asp.
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گروهکارشناسی به تعدادمورد نیازاقداموترکیب،تعداداعضاوشرایط عضویت اینگروه
ننامه اجراییهیأتتنظیم
ینماید».بنابراینمستفادازمتنآیی 
(های)کارشناسیرانیزمشخصم 
عبارتاند ازگروه(های)کارشناسیوهیأت

بازاربرق،ارکاننظامحلاختالفدربازاربرق
(های)حلاختالف؛اماآنچهاکنونبهلحاظتشکیالتاداریومحدوده قواعدوباتأسیاز
رویهعملیوتجربیدرروندحلاختالفدربازاربرقدیدهمیشودبهاینشکلاستکهفعاالن
بازاربرقدرصورتمواجههبااختالفدربازاربرقموظفهستندابتداموضوعرابههیأتتنظیم
یپردازدویاموضوعرابه
حلوفصلاختالفمربوطهم 
بازاربرقارجاعدهند،هیأتیاخودبه 
یدهد.گروهکارشناسیپسازانجامکارشناسی،حسبموردتصمیم
گروهکارشناسیارجاعم 
مقتضی را اتخاذ خواهد کرد .حکم گروه کارشناسی توسط دبیرخانه هیأت تنظیم بازار برق
قابلاجراست .

ننامهدرخصوصآئینرسیدگیاختالفاتفعاالنبازاربرقایران،آن-
باعنایتبهفقدانآیی 
چهبدیهیاستدرایراننیزکموبیشمشابهآمریکااصلاولیهبرحلاختالفازطریقسازشو
مصالحهاستبااینتفاوتکهدرآمریکادرصورتعدمحصولسازش،امکانارجاعموضوع
یگری یا داوری و سایر روشهای
مورد اختالف به مرحله باالتر وجود دارد تا بهوسیله میانج 
جایگزینحلاختالف،اختالفصورتگرفتهحل و فصل شود؛درحالیکهدرحقوقایران،
همه اینروشهافاقدسابقهاستودرصورتتعلل،تأخیر،استنکافازرسیدگییااعتراض
ینشده که آیا شاکی
شبین 
نسبت به حکم صادره ،در قانون و مقررات مربوطه این موضوع پی 
یتواندبهمراجعقضائیمراجعهواقامهدعواکندیاخیر .
م 
 .7نتیجهگیری
مقرن
یدهد کمیسیون تنظیم مقررات انرژی فدرال دارای قدمتی حدود نی 
بررسیها نشان م 
استبه طوریکه پسازتدوینقوانینومقرراتگوناگون وباافزایش گستره صالحیتیدر
برقآبی و نفت به یک سیستم منسجم با قلمرو وسیعتر
حوزههای مختلف برق ،گاز طبیعی  ،

تبدیلشده است،درحالیکه هیأتتنظیمبازاربرقدرایراننهادینوپااستکهبا وجود عدم
پویاییمقرراتمرتبطوصالحیتمحدودآندرحوزهصنعتبرق،نتوانستهجایگاهواقعیخود
رابهدستآورد.کمیسیونتنظیممقرراتدارایقوانینمستقلاستامامبنایعملهیأتتنظیم
تهایاقتصادیدولتبهبخشخصوصی
بازاربرقایراندرقانونیکهبه نوعیواگذاریفعالی 
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است،گنجانده شده است.ایاالت متحده آمریکادرمجموعه بازاربرقخوددارایساز و کاری
مگر قراردارددر حالیکه
اختالف استکهدرزیرمجموعه نهادتنظی 

منسجمبرایحل و فصل 
شبینیشده
ننامهاجراییهیأتتنظیمبازاربرقپی 
اختالفهادرآیی 

دربازاربرقایرانرسیدگیبه
استاماازفرآیندهایحلاختالفسخنیبهمیاننیامدهاستکهاینخودنشانازخألقوانینو
مقررات قضائی مرتبط در فیصلهدادن به اختالفات بازیگران بازار برق دارد .همچنین آرای
فرجامخواهی در مراجع دادگستری

کمیسیون تنظیم مقررات انرژی فدرال قابل تجدیدنظر و 
شبینی
نامههایهیأتتنظیمپی 
ن 
آمریکااستامادرایرانتجدیدنظر ازآرایهیأتتنظیمدرآئی 
نشدهوبرایدادگاههایدادگستریصالحیتیدرنظرگرفتهنشدهاستولیباتوجهبهاصول
حقوقیآراوتصمیماتهیأتکهموضوعرسیدگیبهاختالفاتقراردادیاستقابلرسیدگیدر
یرسدبایستیکمیسیونتنظیممقرراتانرژیفدرالآمریکارا
دادگاههایعمومیاست.بهنظرم 
یکنهادخاصتنظیممقرراتمنطبقبرروشتفکیکعمودیدانستکه بهعنوان یکنهاد
یکند،اما هیأتتنظیم
مگر بالنسبهمستقلدرحوزه انرژیایاالت متحده آمریکافعالیتم 
تنظی 
بازاربرقیکنهادمبتنیبرسلسلهمراتبسازمانیاستکهوابستهبهوزارتنیرواستودرطیف
االتمتحدهآمریکااز
مگربازاربرقدرای 
مگروابستهقرارمیگیرد.بنابرایننهادتنظی 
نهادهایتنظی 
ینسبتبهنهادتنظیمگر

مناسبتر

لحاظ ساختار،عملکردونحوهرسیدگیازکاراییوعملکرد
بازاربرقایرانبرخورداراست .
پیشنهادها
ودرراستایایجادشالودهایقویبرایتنظیممقرراتبهتردر

باتوجهبهمباحثمطرحشده
صنعتبرقایرانپیشنهادهایزیرارائهمیشود :
هایموجوددرآئیننامهیاجراییهیأتتنظیمبازاربرقدر

 باتوجهبهابهاماتوکاستیخصوص شرایط انتخاب اعضای هیأت ،عزل و نصب و کنارهگیری آنها ،دوره تصدی ،منع
اشتغالهمزماناعضاوغیرهدرجهتشفافسازیهرچهبیشترقوانینومقرراتومنطبقساختن
هابامقتضیاتموجود،اصالحوبازنگریدرمفادآییننامهوحتیتصویبقوانینتوانمنددر

آن
گریبازاربرقضروریبهنظرمیرسد .

حوزه 
تنظیم
 -از آنجا که منابع بودجهای نهاد تنظیمگر بازار برق از بودجه دولتی تأمین میشود ،این
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موضوعتاحدودزیادیشرایطاستقاللآنرامحدودمیکندبنابراینضروریاستدرمقامیک

مقررات،بودجهآنبهطورمستقلتعریفشود .

نهادتنظیمکننده
درانتخاباعضایهیأتتنظیمشرایطیبرایاعضاءپیشبینیشودتابخشخصوصینیز

بتواند با حفظ استقالل و به دور از هرگونه گرایشی در جلسات هیأت حضور یافته و در
تصمیمگیریهامشارکتورزد .

ننامهدرخصوصنحوهیرسیدگیاختالفاتبازیگرانبازاربرقایران
باتوجهبهفقدانآئی ضروری است تنها به ماده ( )3آئیننامهی اجرایی هیأت تنظیم بازار برق اکتفا نشود ،بلکه
آئیننامهایجامعوکاملدرخصوصنظامحلاختالفدربازاربرقایرانمشتملبرمراحلحل

اختالف ،اشخاص رسیدگیکننده ،صالحیتهای مربوطه ،رعایت مواعد قانونی ،امکان ارجاع
موضوعبهمراجعقضاییباالتروغیرهتدوین،تصویبواجراشود .
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