دستکاری تجهیزات شبکه های برق واخذ انشعاب غیر مجاز :

جهت رعایت بند  4-83آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق ،مشترک مسئول سالم نگه داشتن کلیه وسایل
وتجهیزاتی است که از طرف شرکت در محل برقراری انشعاب برق نصب می گردد وتحت هیچ عنوان حق دستکاری
آنها یا پلمپهایی راکه برروی وسایل اندازه گیری وسایر تجهیزات نصب می باشد ،ندارد وتنها نمایندگان مجازشرکت
که هویت آنها مشخص باشد در صورت ضرورت می توانند نسبت به باز کردن پلمپ ها اقدام نمایند.

مصادیق اخذ انشعاب غیر مجاز ودستکاری لوازم وتجهیزات شبکه های برق :

-1اخذ کابل مستقیم قبل از کنتور  ،که باعث عدم نشان دادن مصرف مشترک در کنتور می گردد.
-2دستکاری یا دخالت در عدم کارکرد درست لوازم اندازه گیری ب ه صورت پنهان ،مانند دستکارسی نمراتور ،پیچ
تانسیون ،سیم بندی کنتور ،سیم بندی ترانسهای جریان و ولتاژ ،دستکاری نرم افزاری کنتور و.....
-8دستکاری آشکار در لوازم اندازه گیری ،مانند چرخاندن کنتور  ،شکسته شدن کنتور ،مخدوش یا شکستن پلمپ
درپوش کنتور ،دستکاری در پلمپ فابریک کنتور وامثالهم .
 -4اخذ کابل مستقیم از شبکه ها وتابلوهای برق .
 -5دستکاری در فیوز وتغییر آمپراژ فیوز مجاز منصوبه .
 -6دستکاری در ترانس های جریان ومخدوش نمودن پالک مشخصات آن یا تعویض غیر مجاز ترانس های جریان .
 -7جابجایی کنتورولوازم اندازه گیری بدون اخذ مجوز از مدیریت برق توسط افرادغیر مجاز.
 -3باز فروش برق توسط مشترک به امالک مجاور یا ( . . . .دادن کابل برق توسط مشترک به خارج از محدوده ملک
خود)
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عواقب قانونی

ماده  3الیحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب وبرق کشور مصوب  8تیر  : 1851هر کس نسبت به عملیات اجرائی
که به منظور احداث تاسیسات آب وبرق انجام می شود مزاحمت یا ممانعت به عمل آورد به حبس حنحه ای از  61روز
تا ششماه وجبران خسارت وارده محکوم خواهد شد به عالوه دادسرا مکلفند که به درخواست سازمانهای ذینفع فورا"
وخارج از نوبت دستور رفع مزاحمت یا ممانعت صادر نمایند .

ماده  1الیحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب وبرق کشور مصوب  8تیر  : 1851چاننچه در مسیر و حریم خطوط
انتقال و توزیع نیروی برق وحریم کانالها وانهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری وهر نوع تصرف خالف مقررات
شده یابشود سازمانهای آب وبرق برحسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحثات غیر
مجاز را قلع وقمع ورفع تجاوز خواهند نمود  .شهربانی وژاندارمری مکلفند که به تقاضای سازمان های ذیربط برای
اعزام ماموران کافی وانجام وظایف مزبور اقدام نمایند .

ماده  651قانون مجازات اسالمی  :هرکس وسائل ومتعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه
دولت یا با سرمایه مشترک دولت وبخش غیردولتی یا به وسیله نهادها وسازمانهای عمومی غیر دولتی یا موسسات
خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهره برداری آب وبرق وگاز وغیره را سرقت نمایدبه حبس از یک یا پنج
سال محکوم می شود وچنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد
شد.

ماده  666قانون مجازات اسالمی :هرکس بدون پرداخت حق انشعاب واخذ انشعاب آب وبرق وگاز وتلفن مبادرت به
استفاده غیر مجاز از آب وبرق وتلفن نماید عالوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد
شد .

ماده  661قانون مجازات اسالمی  :د ر سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در موارد فوق نباشد مجازات
مرتکب حبس از سه ماه ویک روز تا دو سال وتا ( ) 74ضربه شالق خواهد بود.
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ماده  637قانون مجازات اسالمی  :هرکس در وسایل وتاسیسات مورداستفاده عمومی از قبیل شبکه های آب وفاضالب
،برق ،نفت ،گاز ،پست وتلگراف وتلفن ومراکز فرکانس وماکروویو ورادیو وتلویزیون ومتعلقات مربوط به آنها اعم از سد
وکانال و انشعاب لوله کشی ونیروگاه ها ی برق وخطوط انتقال نیرو ومخابرات ودستگا های تولید وتوزیع وانتقال آنها
که به هزینه یا سرمایه دولت یابا سرمایه مشترک دولت وبخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده
عمومی ایجادشده وهمچنین در عالیم راهنمایی ورانندگی وسایر عالئمی که منظور حفظ جان اشخاص یا تامین
تاسیسات فوق یا شوارع وجاده ها نصب شده است مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع
خرابکاری دیگر شود بدون آنکه منظور او اخالل در نظم وامنیت عمومی باشد به حبس سه تا ده سال محکوم خواهد
شد.
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