
  
 10/3/1396مصوب     قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز

 
ـ هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضالب و اشتراك خدمات ارتباطی و فناوري اطالعات 1ماده

الزام به پرداخت ، عالوه بر مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید و یا با داشتن انشعابمبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید 
 می شود؛ جریمهبه شرح زیر حقوق مربوطه و سایر جبران خسارت و  بهاي خدمات مصرفی

در و  1/2/1392) قانون مجازات اسالمی مصوب 19ماده ( جزاي نقدي درجه شش موضوعالف ـ درخصوص مصارف خانگی به 
 .تا دو برابر بهاي خدمات مصرفیمصارف غیرخانگی به یک 

 .به مدت سه ماه تا شش ماه در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعابب ـ 

برق، گاز، تلفن و  هر نوع تصرف یا تغییري در وضعیت دستگاه هاي اندازه گیري آب،ـ هر شخصی به هر طریق مبادرت به 2ماده
اعاده وضع به . عالوه بر الزام به که منجر به اخالل در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی شودماید، به نحوي یا شبکه فاضالب ن

) قانون مجازات 19موضوع ماده (به پرداخت بهاي خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزاي نقدي درجه شش ، حال سابق
 .اسالمی مصوب می گردد

ان دستگاه هاي ذیربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان یافته ـ در مواردي که مرتکب از مأمور1تبصره
 .شوند صورت گیرد مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم می

 .) باالترین نرخ تعرفه می باشد2) و (1مبناي محاسبه جریمه ها در مواد (ـ 2تبصره

مصرف کنندگان مجاز  1/2/1394پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب  موانع تولید رقابت) قانون رفع 9ـ با رعایت ماده (3ماده
خدمات عمومی مکلفند بهاي خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر این صورت پس از اتمام  غیردولتی

فاضالب آنان تا زمان پرداخت توسط دستگاه که از سوي دستگاه ذیربط داده می شود خدمات برق، گاز، آب و  مهلت مناسبی
بدهی معوق مطابق مقررات مربوط به اجراي می شود. در صورت استنکاف مصرف کننده از پرداخت بهاي خدمات، قطع ذیربط 

وانند از طریق مراجع قضائی ت کنندگان درصورت اعتراض میمصرف .مفاد اسناد رسمی الزم االجرا، قابل وصول خواهد بود
خدمات عمومی مطابق قوانین مربوط و آیین نامه اجرایی این قانون  کنندگان دولتی مصرفپیگیري الزم را انجام دهند. درمورد 

 .شود عمل می

ین نسبت به برقراري انشعاب هاي غیردائم خدمات عمومی موضوع ا می توانند،ـ دستگاه هاي مسئول موضوع این قانون 4ماده
 .قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوي مراجع ذیصالح، اقدام نمایند

ـ در صورت عدم جلوگیري از ساخت وسازهاي غیرمجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز طی سه 1تبصره
) قانون حفظ 3اخت وسازهاي غیرمجاز مطابق با ماده (تاریخ ابالغ این قانون، حسب مورد با دستگاه مسئول در امر س  سال از

 .و اصالحات بعدي آن رفتار می شود 31/3/1374کاربري اراضی زراعی و باغ ها مصوب 

ـ تأمین موقت خدمات موضوع این ماده با اخذ بهاي حق انشعاب و اخذ تعهد رسمی که این امر حقی براي مشترکین 2تبصره
 .ذیرفت، در صورت قلع و قمع مستحدثات، مبالغ دریافتی حق انشعاب مسترد می شودایجاب نمی کند، صورت خواهد پ

 .ـ رسیدگی به دعاوي موضوع این قانون در صالحیت محاکم عمومی دادگستري است 5ماده

مصوب  ) قانون مجازات اسالمی(کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات هاي بازدارنده)660ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده ( 6ماده
 .و اصالحات بعدي آن نسخ می گردد 2/3/1375

ي وزارت ـ آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه هاي نیرو، نفت و ارتباطات و فناوري اطالعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکار7ماده
ده و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم قانون فوق مشتمل بر هفت ما.کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد

 .به تأیید شوراي نگهبان رسید 31/3/1396خردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شوراي اسالمی تصویب شد و در 


