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 49-23 صفحۀ، 1399، بهار و تابستان 1هاي نوین، دورۀ اول، شمارۀ دوفصلنامۀ حقوق قراردادها و فناوري

  مدنی قانونبرق در چارچوب  فروش و قراردادهاي خرید

 3بهراد صغیري 2،مهدي هفتانی 1،کیومرث حیدري

 11/2/1399 تاریخ پذیرش:  14/9/1398 تاریخ دریافت:

 چکیده
 برق رینظ آن اقسام یبرخ ژهیوبهبرق  دیتول ۀتوسعو  تیبا هدف حما ،برق دیخر يقراردادها

 يابزار ۀمثاببه امروزهو  اندشده مرسوم برقساختار در صنعت  دیبعد از تجد پاك، و ریدپذیتجد
 يدر غالب کشورها گذارانهیسرمااز  تیعرضه و حما تیامن نیمأت و ستیزطیمححفظ  يبرا

در صنعت  ساختار دیاز شروع روند تجد پس ،زین رانیا در. روندکار میبه ياگسترده طوربهجهان 
به بکه ش تیریو مد ریتوسعه، شرکت توان چهارم ۀبرنامقانون  25 ۀمادبند ب  يبرق و در اجرا

 يحاو دادهاقرار نیا .کردنداقدام برق  دیخر يو انعقاد قراردادها یبه طراح رویوزارت ن دستور
وه که اندیاختصاص و یعموم طیشرا رق و ب يسراسر ۀشبک ودیقراردادها، ق یعموم قواعد برع
 نیا یضمن بازخوان ،مقاله نیدر ا .است شده گنجانده هاآندر  زین یفن يهاتیمحدود ریسا

سش پاسخ پر نیبه ا قراردادها، یعموم قواعد و یمدن قانون در عیب عقد ارچوبقراردادها در چ
 ای هستند یمدن قانون موردنظر عیب عقد در عمل، ،دست از قراردادها نیا ایداده خواهد شد که آ

 نیدوت از هدف و قراردادها نیا مفاد مجموع به توجه با روند.شمار میبه نینامع عقود وجز
 .دشونتلقی  یمدن قانون 10 ۀماددر پرتو  نینامع يعقد که رسدبه نظر میتر موجه ،هاآن

 خدمت، کابیع، قانون مدنی، قرارداد برق،  :واژگان کلیدي
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 لهئطرح مس
ت متحده که صنعت به ،کشورها بیشتر در ،ساختار صنعت برق از تجدید پیشتا  جز ایا

خصوصی شکل گرفت، تولید، انتقال، توزیع و فروش برق در انحصار از ابتدا آن در برق 
ی همچون دولت بود و ازآنجاکه برق شد، خریدوفروش آن مانند عمومی عرضه می یکا

ها بین اشخاص خصوصی  موننکو، مشاور نیمهندسشرکت ( نبود رایج دادوستد سایر کا
ح ساختار صنعت برق در کشورها از ضرورت پس .)57 ص ،1392 هایی که در اص

به  تدریجبه و سپس بخش توزیع و فروش بخش تولید برق نخستاحساس شد، 
 .همان)( روزافزون مواجه شد رشديهاي غیردولتی واگذار شد و صنعت برق با بخش
هاي فعال در بازارهاي برق و تنظیم قواعدي روابط شرکت دهیساماننیازمند  رشداین 
گر نهادهاي تنظیم ،به همین منظور برق و پایداري شبکه بود. ۀعرضمنظور تضمین امنیت به
خذ مجوز، أو قواعد ناظر به  انداز طرف دولت این وظیفه را برعهده گرفته گذارقانونیا 

برق و همچنین مقررات  ۀتعرفتولید، انتقال و دسترسی به شبکه، توزیع، فروش و 
تور( هاگرتنظیم این ،درحال حاضر اند.محیطی و ایمنی را وضع کردهزیست  )هارگ

 2،گاز بریتانیا زار برق ودفتر با 1،آمریکاتنظیم مقررات انرژي  فدرال همانند کمیسیون
ارند. این وظایف را برعهده د 4جنوبی ۀکرو کمیسیون برق  3کمیسیون تنظیم انرژي فرانسه

ت تنظیم بازار برق ئهی«نهادي به نام  ،مصوب وزیر نیرو ۀنامینیآبراساس  نیز،در ایران 
رقابت و همچنین  ۀتوسعمنظور ایجاد و دار مراقبت از بازار برق بهعهدهتشکیل و  »ایران

قانون سازمان  8 ۀماد و 12 ۀمادمفاد  براساس 5.تضمین امنیت عرضه و پایداري شبکه شد
ن بازار برق موظف همۀ ،ایرانبرق  . را رعایت کنند تئمصوبات این هی اندفعا

ت قابل اجرا خواهند ئید این هیأیقراردادهاي خریدوفروش و صادرات برق نیز پس از ت
 ،چهارم توسعه ۀبرنامقانون  24 ۀمادبند ب  و نامهینیآ 11 ۀمادازآنجاکه مطابق  6.بود

هاي قراردادي خریدوفروش برق مدل ۀتهیبه  و مدیریت شبکه موظف شرکت توانیر
                                                      

1. Federal Energy Regulatory Commission (FERC) 
2. The Office of Gas and Electricity Markets (OFGEM) 

3. French Energy Regulatory Commission (CRE) 

4. Korean Electricity Commission (KEC) 

 .28/3/1384مصوب  ،رانیا برق بازار میت تنظیئه ییاجرا ۀنامآیین .5
 .رانیا برق بازار میت تنظیئه ییاجرا ۀنامآیین 8 ۀماد. 6
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 برايهاي قراردادي را نمونهپس از تصویب این قراردادها،  ،ت تنظیم بازار برقئشدند، هی
غ کرده است. تاجرا به شرک ، ناپذیرذاتی و تغییر هايویژگیبرخی  سبببههاي مزبور اب

دیگر  متمایز ازمین و توزیع آن أحساسیت ت سبببهو از طرفی  استفرد منحصربهبرق 
ها و خدمات  یل  دادوستد در بازار است. قابلکا تا برخی  است شده سببهمین د

ها  بر  است، اجراییقواعد عمومی قراردادها و عقد بیع در قانون مدنی که در سایر کا
ها و خدمات قابل برق ا در تجارت داخلی، تنهنهاعمال نباشد. این تفاوت برق با سایر کا
ها و خدمات حتتجارت بیندر  که  استگاز مشهود  ی نفت والمللی برق نیز با سایر کا
)Selivanova, 2011, p. 63( ضمن معرفی اجمالی قراردادهاي  ،مقاله در این

 يها با قواعد عمومی قراردادهاآنمفاد  ۀمقایسو  خریدوفروش برق در ایران، به بررسی
است امروزه برق  گفتنی پرداخته خواهد شد. و قراردادهاي رایج بیع بیع در قانون مدنی

و انرژي معامله  هاي برقدر بازارهاي دوجانبه یا بورسکشورهاي جهان  بیشتردر 
ت بر شروط قراردادي آن ۀنحوهرچند  1شود.می ذارد، اما برخی گثیر میأها تاین معام

ق در هر دو نمونه یکسان و قواعد آن نیز شبیه به یکدیگر هاي فنی و ذاتی برویژگی
خواهد شد. در  بررسیدر یک قرارداد بیع  یمبیع همچونبرق  ،اول مقاله بخشاست. در 

نیز به  ،سوم بخشر و د ،به تعهدات بایع در قراردادهاي خریدوفروش برق ،دوم بخش
بیع در قانون مدنی و سایر  آن با عقد ۀمقایسبرق در این قراردادها و  تعهدات خریدار

ح برخی به هاییپیشنهادنیز  ،قواعد مشابه پرداخته خواهد شد. در پایان  شروطمنظور اص
 قراردادي خریدوفروش برق ارائه خواهد شد.

 مبیع در جایگاهاول: برق  گفتار
نی و اینکه کدام یک از انواع مبیع احصاشده در قانون مدبدانیم برق را مبیع قبل از آنکه 

فاین به  دبای دارد، بر آن قابلیت شمول  ؟یا خدمت ستکا آیا برقکه  پرداخت اخت
بررسی آن ذیل عقد بیع در قانون مدنی  در اصل،و خدمت باشد،  نباشداگر برق کا  زیرا

یک کا یا خدمت دیرزمانی  چونخواهد بود. معماي کشف ماهیت برق  خالی از وجه
ی ازجمله آثار حقوقی است. با مهم پاسخ آن نیز واجد آثارو است است که مطرح شده 

ل مذاکرات درخصوص حذف موانع تجاري بین کشورها ،این وجود  1947که در  ،در خ
                                                      

 برق عرب. یۀاتحاد ک،یاروپا، بازار برق نورد يبورس انرژ رینظ. 1
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به پاسخ منتهی شد، بیش از گذشته  1عمومی تعرفه و تجارت (گات) ۀنامموافقتبه انعقاد 
بودند که  نظر اینبر  هادولتبرخی  .)p. ,1020 ,Marceau 38-84شد (توجه این معما 

قراباغی، ( گات نیست ذیلها موضوع تعهدات دولت و اساساًاست برق نوعی خدمت 
عمومی  ۀنامزمان با تصویب موافقتاروگوئه و هم در دوراین چالش  )175 ص ،1382

به تفاوت  توجه تري مطرح شد و بابه شکل جدي 2،(گتس) تجارت خدمات
برق آثار حقوقی یا خدمت بودن کا  احتسابهاي تجاري در گات و گتس، بخشودگی

در گات و سایر اسناد سازمان تجارت  .)176 ص ،همان( داشت بر تجاري مهمی در و
به تجارت انرژي  صراحتبهکه در دور اروگوئه و بعد از آن به تصویب رسید،  ،جهانی

ق گات و گتس درخصوص کا و به ا توجه . از همین رو و بااسته پرداخته نشد ط
ف میان کشورها شد و  سببها، این عامل خدمات و فقدان تعریف مشخصی از آن اخت

ن برخی دیگر آ و ندکا گنجانداي خود ذیل برخی نظیر آمریکا برق را در لیست تعرفه
گذاري و سیستم هماهنگ کد که است شایان ذکرالبته  .همان)(ند را خدمت قلمداد کرد

ك عمل سازمان  است گمرك تهیه شده سازمان جهانی از سويکه  3،توصیف کا و م
کا در نظر گرفته  در جایگاه 2716,00,00کد  زیر، برق را هستجهانی نیز  تجارت
 توجه رسد باحقوقی از برق نشده است، به نظر میو جامع  یاگرچه تاکنون تعریف 4.است

یل فنی ازجمله قابل کیفی  هايویژگیدارابودن  ،جابیقابلیت جابه ،بودن گیرياندازهبه د
ست خودخوديبهبرق  ،ازجمله ولتاژ و فرکانس ترانزیت، انتقال، توزیع  با توجه به اما ؛کا

کدگذاري استاندارد  نظامتفسیري  یادداشت .رودشمار میبه خدمت  5،جانبی و خدمات
 ايهدهندارائهکه خدمت دانسته است  ق رابر نیز در صورتی 6ملل کا و خدمات سازمان

                                                      
1. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), 1947. 
2. General Agreement on Trade in Services (GATS). 
3. Harmonized Commodity Description andCoding System (HS). 

م. 4 تعرفه در نظر گرفته بود  %10 کیمکز یول ،در نظر گرفته نشده است ياتعرفه برق تجارت يبرا کایکانادا و آمر یۀدر اع
 حذف شد. 1998که از سال 

5. Ancillary Services.  

6. The United Nations Standard Products and Services Code (UNSPSC). 
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 دهدانجام  را 1جانبی توزیع، ترانزیت و انتقال و خدماتبرق  ۀکنندمستقل از تولید
)Horlick & Others, 2002, p. 15, note 840.(  

ت ۀرویقوانین و  ید أیمتحده نیز این برداشت را ت قضایی برخی کشورها ازجمله ایا
با تفسیر  ،2009اي در دادگاه تجدیدنظر ماساچوست در پرونده ،براي نمونه 2.کندمی

(حرکت) در زمان تعیین مبیع  جاییجابهکه قابلیت  3تعریف قانون متحدالشکل تجاري
گیري، سرقت و اندازهقابلبرق را  4،تمایز کا از خدمت دانسته است وجهدر قرارداد را 

هاي خریدوفروش برق را تحت شمول قانون و قرارداد کندمی بودن) تلقیمتحرك( انتقال
مین برق را نیز مشمول قانون أدادگاه قراردادهاي ت 5.داندمتحدالشکل تجاري می
کننده خریداري کرده کننده برقی را که از تولیدمینأت زیرا ،داندمتحدالشکل تجاري می

همچنین دادگاه  کننده نیست.مینأکند و این قرارداد خرید خدمت از تاست بازفروش می
ت نیز جایی و قابلیت جابه سبببهاي دیگر، برق را در پرونده ،ورشکستی این ایا

ك بودن را فصل کامتحركو  به شمار آوردهگیري کا اندازه البته در  6.داندمی از ام
ت متحده ۀروی مین برق را أقراردادهاي ت شماري از هم هابرخی دادگاه ،قضایی ایا

معیار دیگري بر آن اشاره دارد که بسته به طرفین  .7انددهاي خرید خدمت برشمردهقراردا
 کردخرید کا یا خدمت تلقی  توانرا میمین برق، آن قرارداد أقرارداد ت هر
)78 p. ,2015 ,Mäntysaari(. بودن برق را تقویت می پیشنهادي  کنددلیل دیگري که کا

خدمات انرژي ارائه کرده  ۀحوزمذاکرات گتس در  یطبود که شش کشور بزرگ در 

                                                      
 :است کرده فیگونه تعرنیرا ا یخدمات جانب کایآمر يانرژ يگذارمقررات فدرال ونیسیکم. 1
  نک:». مشترك ای ،داریننده به محل خرکنیمأت ایاز محل فروشنده و  یکیالکتر ياز انتقال انرژ یبانیپشت يبرا زم يهاسیسرو«

Power Exchange Operations, Guide to Ancillary Services in the National Electricity Market, 2010, p. 12. 
2. Helvey v. Wabash County REMC, 278 N.E.2d 608, 609-610 (Ind. Ct. App. 1972. and GA: Monroe v. 
Savannah Elec. & Power Co., 471 S.E.2d 854, 855-856 (Ga. 1996). 
3. Uniform Commercial Code (UCC). 
4. U.C.C. Section 2-105: (a) Goods means all things (including specially manufactured goods) which are 
movable at the time of identification to the contract for sale other than money in which the price is to be 
paid. 
5. Commonwealth v. Catalano, 74 Mass. App. Ct. 580, 584 (2009). 

6. Re Erving Industries, Inc., 432 B.R. 350, 370, Pra.21, (Bankr. D. Mass. 2010). 

7. Hedges v. Public Service co. of Indiana.  
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 1،وري، تولید نیرواهاي اکتشاف، توسعه، استخراج، فریندافر ،بر این اساس بودند.
مدیریت و کارایی انرژي و خدمات جانبی ونقل، ترانزیت، توزیع، بازاریابی، مصرف، حمل
 & Horlick( استنشده  محسوبکه برق خدمت درحالی ؛شودها خدمت تلقی میآن

12 p. ,2002Others, .( 
، برق از 1980 در المللی کاکنوانسیون بیع بین 2 ۀماددر بند آخر  ،این با وجود

یل آن را  شدهشمول قلمرو موضوعی کنوانسیون خارج  کا است و برخی یکی از د
این در حالی  .)10 ص ،1392صفایی و همکاران، ( اندبه معناي خاص دانستهبرق نبودن 

که در قیاس با سایر را هایی دگییدیگر خصوصیات خاص برق و پیچ برخی است که
ها براي   انددانستهاین استثنا در کنوانسیون  ۀعمدآن وجود دارد دلیل  ۀمعاملکا

)71 p. ,2015 ,Mäntysaari(.  
ثر از منابع فقهی است، تعریف فقها از أازآنجاکه تعریف بیع در قانون مدنی ایران مت

کننده یل عقد بیع قانون مدنی تعیینعنوان کا ذهبعین نیز در شمول یا عدم شمول برق 
بیشتر خروج ، »به عوض معلوم عین تملیک«کید شمول عقد بیع بر أاست. فقها در ت

ت نسبت به منفعت و نظیر حق شفعه، تحجیر، سرقفلی  برخی حقوق، اقسامی از معام
می ( اندداشتهو اختراع را در نظر  انصاري، ؛ 2488ص  ،1375 ،بنیاد دایره المعارف اس

 »عین«طور خاص به تعریف بهفقهاي امامیه  ،به عبارت دیگر .)3/11 ص ،1418
چیزي است که وجود خارجی و مادي (بحرانی،  ها از عین هرو مقصود آن اندنپرداخته

طول و عرض و ارتفاع  ۀگان) یا ابعاد سه1/19 ص ،1368امامی،  ؛20/246 ص ،ق. 1410
در اموال مادي  عین منحصراً ،بنابر این دیدگاه). 2/16 ص ،ق. 1428 ،خویی(داشته باشد 

ف فقها بر سر قابلیت و اموال غیرمادي را در بر نمی است گیرد. از همین رو، اخت
تی  گردد. در این برمی »عین«نیز مستقیم به حدود شمول ، »)ها(حق حقوق«معام
حق مال  ،مطابق نظر نخست شود:میدر بین فقها اشاره  کلیسه دیدگاه به  ،خصوص

 ص ،1418(انصاري،  یکی از عوضین قرار گیرد همچونتواند نیست و در عقد بیع نمی
عنوان ثمن و مبیع قرار گیرد و خود تواند بهدیدگاه مقابل بر آن است که حق می .)3/9

                                                      
. است برق خدمت دیتول ندایفر .1 برق  دیتول ،يبرداربهره يقراردادها انعقاد با جهان، در ياریبس يهاامروزه شرکت و نه کا

محصول  کنند.امایم افتیشده را درخدمات ارائه يو بها دهندمیانجام  ،است يگرید شرکت تیرا که در مالک یروگاهیدر ن
ست ،برق یعنی ،ندایفر نیا یینها  .)34ص  ،1384 ،و همکاران نک: قناد( کا
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 ،در دیدگاه سوم )1/32 ص ،1410(موسوي خمینی،  شودمال محسوب می طور مستقلبه
 ص ،1378طباطبایی یزدي، ( باشد »عین«مبیع باید  زیراتواند ثمن قرار گیرد، می فقطحق 

1/57(. 
گیرد عین گاهی در مقابل اشیاي غیرمادي و گاهی در مقابل منفعت قرار می ،در واقع

مرور زمان معناي دوم محمول نظر بهعین است که  ۀواژبودن لفظیو این ناشی از مشترك 
ممعینکریمی و ( فته استعرف قرار گر س جعفري لنگرودي،  ؛318 ص ،1387، ا

اند چون فقهاي امامیه اعیان را مصداق بارز اموال دانسته ،از طرف دیگر .)483 ص ،1388
گذار از آید که مقصود قانوننیز چنین برمی 1217و  1214، 946، 872و از مجموع مواد 

 شوداموال غیرمادي و حقوق مالی نیز میو شامل  نیستمنحصر در اموال مادي  ،مال
 .)41 ص ،1383، نسیمیسکوتی تفرشی و (

وه بر آن  به اینکه مقصود فقها از تعریف بیع حقیقت شرعی آن نبوده توجه با ،ع
رواج  در عرفاحکام امضایی است، بنابراین بیع هرآنچه  ۀجمل و احکام بیع از است

ق در بیع دارد و  منظور تفکیک بیع از استخدام لفظ عین از سوي فقها بهداشته باشد، اط
 ،ق. 1425 شیرازي، مکارم( و نه انحصار عین در اموال مادي است اجاره صورت گرفته

 .)1/16 ص ،1410موسوي خمینی،  ؛22 ص
ق فروش به انتقال  گذارقانون يرویپ به توجه با ،حالنیباا از عرف درخصوص اط

 يقراردادها به نسبت آن شمول و عیب مدلول ۀتوسعقانون تجارت،  79و  78سهم در مواد 
 آن نیمب و ستین 338 ۀماد منسوخ مادهدو  نیا ،واقع در. رسدیم نظر به يضرور مذکور
، یمینس یسکوتی و (تفرش ردیگیم بر در زین را يرمادیغ اموال ماده نیا در نیع که است
 .)46ص  ،1383

وه قانون  338 ۀماداند که بایستی عین در دانان نیز بر این عقیدهبرخی حقوق ،برآنع
مدنی را منحصر در اموال مادي دانست و انتقال اموال غیرمادي را تابع قواعد عمومی 

 .)41 ص ،1379کاتوزیان، ( قراردادها تلقی کرد
یل اهم از نظر متخصص رسدبه نظر می ،حالبااین (عین)  کان فنی و هم حقوقی د

و مشخصات فیزیکی  استتر آن موجه کردنمحسوبکردن برق نسبت به خدمت تلقی
خریدوفروش برق  ،روبرق با تعریف حقوقی و عرفی از کا مطابقت بیشتري دارد. ازاین
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ر سر شمول و بحث ب است قراردادهاي خرید خدمت و عقود مشابه خارج تخصص از
 هاست.قانون مدنی بر آن 10 ۀمادعقد بیع و یا 

ت، ازآنجاکه در قانون مدنی تعیین نوع مبیع متضمن آثار و احکام خاص خود اس
ق و الذمه یا کلی در معین است بر حقورو تعیین اینکه برق عین معین کلی فیازاین

ن به عوض یع را تملیک عیب 328 ۀمادقانون مدنی در تعهدات فروشنده اثر مستقیم دارد. 
اند، برگرفتهقه ن قانون مدنی از فابه اینکه این تعریف را واضع توجه معلوم دانسته است. با

رجوع  نیز بنابراین در تشریح آنکه عین شامل چه مواردي است باید به منابع فقهی معتبر
بین ، تشریح وضعیت برق در قراردادهاي خریدوفروش برق نیز به تاز سوي دیگر کرد.

 .کندمیالذمه و کلی در معین کمک عنوان عین معین کلی فیبهماهیت برق 
ً فاصله و ازآنجا اصو که برق قابلیت نگهداري و ذخیره بعد از تولید را ندارد و ب

بردار نیروگاه برق را تولید ره، چنانچه مالک یا بهشودیا کمی بعد از تولید باید مصرف 
متحمل خسارات زیادي نبود خریدار موفق به فروش آن نشود،  سببو به باشد کرده

هاي عمومیأمتولی تکه  دولت سبب،خواهد شد. به همین  (باقري و است  مین کا
گذاري در منظور استمرار در تولید برق و تشویق سرمایهبه ،)6ص  ،1391، میرلواسانی

کند تا بردار نیروگاه را از ابتدا تضمین میخرید برق از مالک یا بهره ،تولیدبخش 
. بنابراین، برقی که در کنندگذاري کنندگان با خیالی آسوده در این بخش سرمایهتولید

انعقاد قرارداد  ۀلحظد، در شوعنوان مبیع لحاظ میبهقراردادهاي متداول خریدوفروش 
قراردادهاي  ۀساده و مستقل از نمون يوش برق را در قرارداداگر خریدوفر 1وجود ندارد.

موجود در نظر بگیریم، فروشنده مالکیت میزان مشخصی از برق تولیدي خود در آینده را 
شده از عین معین که ارائهچون مطابق تعریف  ،کند. از سوي دیگربه خریدار منتقل می

عنوان مبیع برق به نابراینب ،انددانستهرج مصداقی معین در خایت با ؤاشاره و رقابلرا  آن
و داخل در عین معین نه به شکل  استدر مطلق قراردادهاي خریدوفروش برق کلی 

تدریج بهایجاد یا موجود و نه آینده نیست. عین معین به شکل بیع مال آینده، بعد از زمان 
 ص ،1386 ،يرهادیپ( آیدحین آن، به شکل عین معین و در ملکیت خریدار درمیدر 
89(. 

                                                      
 .رانیا برق بازار میت تنظیئمصوب ه ينک: قراردادها. 1
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، چون از طریق تولید شودشده در قرارداد نیز تعییندر آینده و در زمان  برق چنانچه
واقع، برق  در تشخیص نیست. قابل ،طور معینبهشود، سراسري تحویل خریدار می ۀشبک

 دقیق و بعد از آن قابل ردیابی شودمیسراسري تزریق  ۀشبکتولیدي از سوي فروشنده به 
نخواهد بود که آیا برقی که فروشنده تحویل گرفته همان برقی است که فروشنده وارد 

 .)720 ص ،1389استافت، ( مدار کرده است یا خیر
در صورتی که میان خریدار و فروشنده خط انتقال مجزایی وجود داشته باشد  حتی

ود، چون برق شده در نیروگاه به کنتور خریدار منتقل شتعبیهو برق مستقیم از پست 
را بیع عین معین در  آن تواننمی، داردتحویلی اوصاف مشخصی نظیر ولتاژ، فرکانس 

 همۀهم از نظر فنی احداث خطوط انتقال مجزا بین  ،ذکر است شایانالبته آینده دانست. 
ًمقدور و بهکنندگان و خریداران تولید میزان برق تولیدي یک  صرفه نیست و هم معمو

 .)49 ص ،1384، مسگري(قناد و  رسدکننده میمصرفهی به مصرف چند واحد نیروگا
 ،1386، استربگو  کرشن( دهدندرت روي میهرو تحقق چنین فرضی در عالم واقع بازاین
ً توجه در نتیجه و با .)94 ص بیع برق به شکل کلی صورت  به خصایص ذاتی برق، اصو
 مبیع نخواهد شد.پذیرد و به مجرد وقوع بیع خریدار مالک می

 در هرالذمه و کلی در معین. کلی منحصر است در دو قسم کلی فی صورتبهبیع 
تعیین مصداق به خریدار منتقل  تسلیم و ت مبیع در هنگامیدو این قسم از بیع، مالک

حقی که خریدار تا زمان تسلیم و تعیین مصداق از آن برخوردار است، حقی  شود.می
 در موعد مقرر، خریدار حق دریافت غرامت دارد نشدناست دینی و در صورت تسلیم

بنابراین از آن زمان که فروشنده برق تولیدي را مطابق  .)139 ص ،1393کاتوزیان، (
به آن میزان از برق ، خریدار نسبتکندمدار وارد  شده در قراردادتوافق بنديزمانجدول 

زمانی خریداري کرده است حق عینی خواهد داشت.  ۀبازتولیدي نیروگاه که در آن 
بنابراین مدیر شبکه موظف است سهم خریدار از برق موجود در شبکه را به وي تحویل 

فروشنده کند که مبیع را از متصدي حمل عمل می ۀمثابدرواقع، مدیر شبکه به  دهد.
دهد. از زمان تحویل برق به شبکه، عمل مادي تسلیم و دریافت و به خریدار تحویل می

شده تحویلو مالکیت آن میزان برق  است به همراه آن تعیین مصداق نیز صورت گرفته
تصور حق عینی خریدار  شود.به شبکه مطابق قرارداد، از زمان تحویل، به خریدار منتقل می
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داراي برق اگرچه  زیراد همانند سایر اقسام بیع چندان سهل نباشد، در بیع برق شای
و توقیف و بازداشت  ،یت و ملموسؤرقابلمشخص است، از حیث مادي  هايویژگی

شاید بتوان حق عینی براي خریدار را در قالب حق برداشت  ،روایناز .آن ممکن نیست
 .)735 ص ،1389(استافت،  استبرق وارد شبکه کرده  ۀفروشندبه میزانی که  ،قائل شد
گونه تصرف در هرگونه که خریدار در سایر اقسام بیع بعد از انتقال مالکیت حق همان

به انتقال یا فروش تواند نسبتمایملک خود را دارد، خریدار در قرارداد بیع برق نیز می
تا زمان تحویل برق از  ،بنابراین .کنداقدام کنندگان در اختیار خود به سایر مصرف برقِ

سوي فروشنده به شبکه، خریدار از حق دینی برخوردار است و چنانچه فروشنده از تسلیم 
 براي خریدار باقی است. خسارت ۀمطالب، حق کندمبیع خودداري 

 گفتار دوم: تعهدات فروشنده
 مبیع تسلیمالف: 
 ص ،1393کاتوزیان، ( مبیع است تسلیمترین تعهد هر فروشنده در قرارداد بیع مهم

فروشنده موظف  ،و براساس آن نیست اقراردادهاي بیع برق نیز از این قاعده مستثن .)147
فروشنده در تحویل برق در طول مدت قرارداد،  .به تحویل برق مطابق قرارداد خواهد بود

وه رارداد شده در قمعینبرق را با کیفیت  دبای ،شدهتوافقزمان  و دربر تحویل به میزان ع
 .)45-43ص  ،1390 ،ی و دیگرانناظم( کندعرضه 

توقف تولید نیروگاه  شکل مبیع در قراردادهاي بیع برق به تسلیمنکول فروشنده از 
بردار یا مالک نیروگاه، مدیر دهد. توقف تولید نیروگاه ممکن است مستند به بهرهروي می

طبیعی باشد. در شق نخست، شبکه یا عامل ثالثی نظیر قطع سوخت نیروگاه یا حوادث 
به توقف تولید بگیرند یا  بردار نیروگاه ممکن است به اختیار خود تصمیممالک یا بهره
موقع تجهیزات سبب توقف تولید نیروگاه شود. در این به نشدننظیر تعمیرتقصیر وي 

شده، منعقد قبل برق ایران، براساس قراردادهاي از ۀشبکچون شرکت مدیریت  ،مواقع
، بنابراین خریدار کندمیمین أسراسري ت ۀشبککنندگان را از برق موجود در برق مصرف

اما چون فروشنده مطابق قرارداد  1درهرحال برق را مطابق قرارداد دریافت خواهد کرد.
وهترانزیت برق با مدیر شبکه میزان برق تعهدشده را وارد مدار نکرده است،  بر جبران ع

                                                      
 .رویبرق، مصوب وزارت ن تیقرارداد ترانز 10 ۀماد 6بند  .1
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برقی که مدیر شبکه از سهم خود به خریدار تحویل داده است، ضامن پرداخت  ۀهزین
 خسارات ناشی از توقف تولید خواهد بود. همۀ

برق کشور باشد،  ۀشبکدستورات مرکز راهبري  سببکه توقف تولید بهصورتیدر
و  مین خواهد شدأسراسري ت ۀشبکخریداران نیروگاه از محل  همۀ ،در مدت توقف برق

تولید برق خود را بدون انعقاد قرارداد خاصی به شبکه مجموع که نیروگاه تیدرصور
و در موقعیتی  استرفته کرده است، مستحق دریافت خسارت فرصت ازدستتزریق می

 قرار خواهد گرفت که گویی نیروگاه در حال فعالیت بوده است.
طبیعی باشد، بایستی حوادث  ۀحادثخارجی یا  یچنانچه توقف تولید مستند به عامل

د. در مورد نخست، مطابق شرط وتفکیک ش از همقهریه و دخالت شخص ثالث 
که انتفاي اجراي قرارداد مستند ماژور مندرج در قراردادهاي خرید برق، درصورتیفورس

به انجام تعهدات بینی، کنترل و احتراز باشد، طرفین مسئولیتی نسبتپیش غیرقابلبه عامل 
ثالث عامل توقف تولید نیروگاه باشد،  یکه شخصدرصورتی اماد داشت. ننخواهخود 

 دبایکه را دارد به بهاي برق تولیدنشده و خساراتی بردار حق رجوع نسبتمالک یا بهره
 .)34 ص ،1388(امینی،  به مدیر شبکه بپردازد
ً توجه در نتیجه و با قراردادهاي منظور اجراي به ،مدیر شبکه به اینکه اصو

ورود برق به مدار  برايهاي زمانی، ها در بازهخریدوفروش برق به میزان حجم کل آن
زم را انجام داده ریزيبرنامه ها نیز آماده به تولید بخشی از ظرفیت نیروگاه واست هاي 

حتی در صورت نکول  ،، خریدار میزان برق تعهدشده از سوي فروشنده راشودحفظ می
 10 ۀمادطبق  ،ذکر است شایان م مبیع، در مدت قرارداد دریافت خواهد کرد.وي از تسلی

دستورالعمل تعیین شرایط و روش صادرات برق، درصورت توقف تولید نیروگاه، مدیر 
بنابراین  .کردمین خواهد أاز میزان برق تعهدشده را ت درصد 5شبکه حداکثر به میزان 

ارادي و غیرارادي فروشنده از تسلیم مبیع چنانچه خریدار خارجی باشد، امکان نکول 
قانون  خسارت تابع ۀمطالبو  الزام فروشنده به تسلیم ،شود که در این صورتمطرح می
 قرارداد طرفین خواهد بود. حاکم و
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 سبببهاما  ،با توقف تولید دریافت خریدار نیز باید متوقف شود در ظاهرهرچند 
 ۀشدتزریقردیابی برق  است، صورت پذیرفتهسراسري برق  ۀشبکآنکه تحویل از طریق 

 .)643 ص ،1386، استربگو  (کرشنکننده به شبکه ممکن نیست تولید
مطابق قرارداد و  را کنندگان طرف قرارداد فروشندهبرق مصرفمدیر شبکه بنابراین 

بردار سیستم (مدیریت بهره که است گفتنی 1کند.میمین أسراسري ت ۀشبکاز محل ظرفیت 
ع ثبتقراردادهاي خود، توانیر و  مجموعبرق ایران) از  ۀشبک شده در بورس انرژي اط
کنندگان براساس چنانچه تولید 2.کندمیو براساس آن ظرفیت شبکه را مدیریت  دارد

را  )جایی(ترانزیت و جابه خدمات انتقال ۀهزین دبایکرده باشند،  مبادرت قرارداد به تولید
بردار سیستم که مالک خطوط انتقال درواقع بهرهکنند. پرداخت به شرکت مدیریت شبکه 

چنانچه  3کند.میهاي حمل را دریافت ونقل عمل و هزینهاست همانند متصدي حمل
مکلف به پرداخت جریمه  مفاد قرارداد برق تولید نکرده باشد، قکننده مطابشرکت تولید
برق خود را دریافت  ،قراردادها مۀهبنابراین خریداران برق در ایران، در  4.خواهد بود

مدیر  ،درحقیقت 5.و با ریسک نکول فروشنده از تحویل برق مواجه نیستند کردخواهند 
م اجرا یا   يقراردادها ۀتسوی ۀزمیناجراي قرارداد به اتاق پایاپاي بورس، عدمشبکه با اع

و خود و درخصوص قراردادهاي توانیر کرد منعقدشده در بورس را فراهم خواهد 
موجه تولید و سایر مدیریت شبکه نیز، فروشنده مکلف به پرداخت خسارت توقف غیر

انحصار  ۀمسئلذکر است رشد قراردادها در بورس انرژي  شایان 6.خسارات خواهد بود
هاي تولیدي به و شرکت کندمیقبولی مرتفع قابلبرق را نیز تا حد  در بخش خرید

داشت و ناچار به پذیرش مفاد قراردادهاي الحاقی  خریداران متعددي دسترسی خواهند
 7.برق تولیدي خود نخواهند بود ۀعرضشبکه براي  توانیر و مدیریت

                                                      
زم .1  تیقرارداد ترانز 12 ۀاست.ماد رانیشبکۀ برق ا تیریشرکت مد ۀکنندمصرف انیم بانیپشت قرارداد انعقاد نیمأت نیا ۀالبته 

 .برق
 .1383مصوب  ،رانیشبکۀ برق ا تیریشرکت مد ۀاساسنام 7 ۀماد 4و تبصره و بند  2 ۀماد .2
 .1383مصوب  ،رانیبرق اۀ شبک تیریشرکت مد ۀاساسنام 2 ۀماد 2بند  .3
 .رانیا برق بازار میت تنظیئه 1388 مصوب شبکه، تیریشرکت مد از سويبرق  ینیتضم دیقرارداد خر 9 ۀماد 5بند  .4
 .1388 مصوب ر،یتوان از سويکوچک  اسیبرق مولد مق ینیتضم دیقرارداد خر 2مادۀ » ر«. بند 5
 .همان. 6

7. See: http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15131R. Accessed on 11 July 2014. 
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م ثمن بایع و تسلی ۀعهدرتسلیم مبیع ب ۀهزین ،قانون مدنی 382و  381 ۀمادمطابق 
ف آ ،خریدار است ۀعهدرب ن مگر آنکه در این خصوص عرفی غالب باشد یا طرفین خ

 ً ص دو تعهد در این خصو شرط کرده باشند. در قراردادهاي خریدوفروش برق، اصو
فات ترانزیت برق در شبکه و دیگري جبران تل ۀهزینمین أنخست ت بایع است. ۀبرعهد

آن از  ۀهزینشبکه. ازآنجاکه نگهداري خطوط انتقال برق متضمن هزینه است، 
 ترانزیت هر ۀهزینترانزیت برق،  ۀنامنییشود. براساس آمیخذ أکنندگان ترانزیت

برق لحاظ  ۀفروشندحساب کیلووات برق براساس فرمول مشخصی محاسبه و در صورت
ت، سراسري برق به خریدار ممکن نیس ۀشبکد. درواقع چون تسلیم برق خارج از شومی

 ۀهزینجز  فروشنده است. ۀبرعهد تحویل ۀنقطتا  برق به مشتريهاي تسلیم بنابراین هزینه
آن در  چون انرژي الکتریکی پس از پیمایش مسیر دچار افت ولتاژ و بخشی ازترانزیت، 

 بنابراین چنانچه فرض کنیم خط انتقال منحصري بین خریدار و .شودمسیر تلف می
از طی  نتقال کرده باشد، پسمگاوات وارد مدار ا 100فروشنده وجود داشته باشد و وي 

ن اگر فروشنده مگاوات خواهد بود. بنابرای 100کمتر از  انرژي دریافتی خریدار قطعاً ،مسیر
ن تلفات با احتساب میزا دبای مگاوات برق به خریدار فروخته باشد، 100 ،طبق قرارداد

ق قرارداد طابتا انرژي خالص دریافتی خریدار م کندشبکه توان بیشتري را به شبکه تزریق 
هاي تسلیم هزینه وباشد. این میزان مازاد انرژي تزریقی از سوي فروشنده به شبکه جز

ف این قاعده وجود داشود. بااینمبیع به خریدار تلقی می در  امارد، حال امکان توافق خ
هاي تسلیم مبیع ازجمله اجرت حمل آن به محل تسلیم و هزینه همۀصورت سکوت، 

 فروشنده خواهد بود. ۀعهدبرتلفات شبکه 
 ۀهزین انتقال و تلفات خطوط انتقال است. ۀهزینبرق  ۀعرضبعد درخصوص  ۀنکت

و قبل  استفروشنده  ۀعهدرب مصرف ۀنقطدهنده تا انتقالتحویل به  ۀنقطترانزیت برق از 
 مجوز اتصال به شبکه و قرارداد تزانزیت دبایاز انعقاد هر قرارداد خریدوفروش، نیروگاه 

هاي ترانزیت در البته هزینه 1کند.(شرکت مدیریت شبکه) را منعقد  بردار سیستمبا بهره
ازآنجاکه براساس قاعده کل مبیع تلف  شود.لحاظ می بپردازد دبایبهاي برقی که خریدار 

تلفات خطوط  ،)31 ص ،1391، خدابخشی(عربیان و القبض و هو من مال بایعه قبل

                                                      
  .1388 مصوب ر،یتوان از سويکوچک  اسیبرق مولد مق ینیتضم دیقرارداد خر 2 ۀماد» ر«بند .1
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مضاف بر میزانی که در قرارداد  دبنابراین فروشنده بای خواهد بود.فروشنده  ۀعهدرانتقال ب
م میبه میزانی که انتقال، مین آن شده استأکننده متعهد به تبا مصرف کند نیز دهنده اع

چنانچه ترانزیت از طریق خط انتقال مستقلی بین خریدار  ،براي نمونه .کندبه شبکه تزریق 
مگاوات  100زمانی  ۀبازتحویل در یک  ۀنقطو فروشنده صورت پذیرد و فروشنده در 

 100گیري خریدار کمتر از تلفات خط انتقال، دستگاه اندازه سبببه، کندبرق تزریق 
توان بیشتري را به خط تزریق مقدار  دبایبنابراین فروشنده  مگاوات را نشان خواهد داد.

شده در قرارداد) از خط توافقمگاوات (میزان بار  100طور خالص بهتا خریدار  کند
 1کند.برداشت 
 رعایت استانداردهاي فنی و ایمنی ب:
بردار نیروگاه موظف به برق، بهره ۀعرضلزوم اتصال نیروگاه به شبکه براي  سبببه
وه .استمنظور حفظ پایایی و امنیت شبکه ضوابط فنی و ایمنی به همۀرعایت   ،برآنع

هاي فنی مطابق قرارداد و دستورالعمل دبایبرداي نیروگاه نیز ضوابط فنی مرتبط با بهره
وه ،ضوابط فنی ممکن است نکردنرعایت 2.دشومربوط رعایت  ل در شبکهع  ،بر اخت

 مندرجاین تعهد بایع به تحویل برق با مشخصات  .دشومنجر حادثه در نیروگاه  وقوع به
مشخصات  بررعایت استانداردها هم ناظر  ،به عبارت دیگر گذارد.میدر قرارداد نیز اثر 

رعایت ضوابط اتصال به شبکه و نگهداري و  برو هم ناظر  3و کیفیت برق تحویلی
ها قابلیت استرداد و سایر کا مانندبدیهی است چون برق  4.ي از نیروگاه استربردابهره

مطابق با قرارداد  برق تحویلی اگرگیري، هاي اندازهبراساس گزارش دستگاهذخیره ندارد، 
نباشد، خریدار استحقاق دریافت خسارت را خواهد داشت و فروشنده نیز موظف به 

همچنین فسخ قرارداد در این موارد  شده خواهد بود.توافقتحویل برق مطابق مشخصات 
به قطع اتصال  ،به استناد حفظ پایداري شبکه ،و مدیر شبکه استي خریدار ممکن از سو

برق نیز از  ۀشبکهمچنین رعایت دستورات مرکز کنترل  5خواهد بود.مجاز فروشنده 

                                                      
 .برق تیقرارداد ترانز 9 ۀ.ماد 1
 .1388مصوب  ران،یشبکۀ برق ا تیریشرکت مد از سويبرق  ینیتضم دیقرارداد خر 9 ۀماد 4.بند  2
 .1388مصوب  ران،یشبکۀ برق ا تیریشرکت مد از سويبرق  ینیتضم دیقرارداد خر 9 ۀماد 5.بند  3
 .1388مصوب  ران،یشبکۀ برق ا تیریشرکت مد از سويبرق  ینیتضم دیقرارداد خر 9 ۀماد 4.بند  4
 برق. تیقرارداد ترانز 9. مادۀ 5



 فروش برق در چارچوب قانون مدنی و قراردادهاي خرید                            کیومرث حیدري و همکاران

37 

خسارات  ۀعهداز  یدکه در صورت نقض، با رودبه شمار میتعهدات اساسی فروشنده 
ممکن است منجر به توقف موقتی گاه رعایت دستورات این مرکز  1.وارد به شبکه بر بیاید

فروشد سهم برقی که به مدیر شبکه می در ازايبایع  ،در این شرایط .دشوتولید نیروگاه 
ظرفیت  ۀبقی در ازاياما  2.مستحق دریافت ثمن مشابه زمان تولید نیروگاه خواهد بود

ن است بایع با خریداران دیگري جز ازآنجاکه ممک 3.تولیدي، مدیر شبکه تعهدي ندارد
قادر به  ،توانیر یا مدیر شبکه قرارداد فروش برق منعقد کرده باشد، در چنین مواردي

برق خریداران  هشبکبنابراین ضروري است مدیر  تحویل برق به شبکه نخواهد بود.
بردار و چون توقف تولید مستند به بهره 4کندمین أسراسري ت ۀشبکنیروگاه مذکور را از 

 نیروگاه نیست، پرداخت خسارت به مدیر شبکه نیز منتفی است. 
 شدهعرضهگزارش برق  ۀارائ ج:

گزارشی از میزان  ،گیريهاي اندازههاي دستگاهبراساس داده ،ستبایفروشنده می
همچنین صدور  5.برق تحویلی در فواصل ذکرشده در قرارداد به خریدار ارائه نماید

اینکه  6.گیردگیري اصلی صورت میل اندازهیهاي وسابراساس دادهحساب نیز صورت
حساب قرار گیرد، ل اصلی و مبناي صدور صورتیل سمت فروشنده یا خریدار وسایوسا
ل اصلی سمت فروشنده باشد، صدور یپس اگر وسا توافق طرفین خواهد بود. ربناب

توافق نبود در صورت  .برعکسفروشنده خواهد بود و  ۀعهدرحساب نیز بصورت
 حساب صادرشدهحساب، پرداخت براساس صورتدرخصوص مفاد صورت

ف أنهایی براساس ر ۀتسویو  بودالحساب خواهد علی ي کارشناس یا مقام حل اخت
 7.انجام خواهد شد

 گفتار سوم: تعهدات خریدار
 الف: پرداخت ثمن

                                                      
 همان .1
 .1388مصوب  ران،یشبکۀ برق ا تیریبرق از سوي شرکت مد ینیتضم دی، قرارداد خر6مادۀ  2بند  ۀتبصر .2
 همان. .3
 .1388مصوب  ر،یبرق از سوي شرکت توان ینیتضم دیقرارداد خر 2مادۀ  »ث«. بند 4
 .1388مصوب  ران،یشبکۀ برق ا تیریبرق از سوي شرکت مد ینیتضم دیقرارداد خر 9مادۀ  7بند  .5
 .1388مصوب  ران،یشبکۀ برق ا تیریبرق از سوي شرکت مد ینیتضم دیقرارداد خر 6مادۀ  .6
 .1388مصوب  ران،یشبکۀ برق ا تیریبرق از سوي شرکت مد ینیتضم دیقرارداد خر 8مادۀ  3بند  .7
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(مبناي  خریدار اصلیگیري سمت ل اندازهیچنانچه وسا ،که گفته شد طورهمان
شده را صادر و فروختهحساب برق هاي آن صورتمحاسبه) باشد، خریدار براساس داده

یا خطاي  شودل دچار نقص فنی یچنانچه این وسا ،حالبااین 1کرد.اخت خواهد دپر
گیري ل اندازهیهاي وساشده در قرارداد بیشتر باشد، دادهتوافقها از میزان گیري آناندازه
سیسات فروشنده یا خریدار نصب شده باشد، مبناي أیبان که ممکن است در سمت تپشت

حساب، خریدار پس از صدور صورت 2.حساب و پرداخت آن خواهد بودصدور صورت
موظف به ارسال آن براي فروشنده خواهد بود و چنانچه فروشنده اعتراضی به 

الحساب دریافت ه را علیحساب اولیحساب داشته باشد، مبلغ مندرج در صورتصورت
ف مزبور از طریق کارشناس منتخب هی وفصل ت تنظیم بازار برق حلئخواهد کرد تا اخت

در قراردادهاي دوجانبه در بازار برق ایران، چالش عمده نه بر سر مفاد  اما 3.شود
کمبود  سبببه ،توانیر و مدیر شبکه که در خصوص پرداخت آن است. ،حسابصورت

کنندگان، قادر به پرداخت بودن قیمت فروش نهایی برق به مصرفتکلیفینقدینگی و 
 شده نیستند.فروختهموقع بهاي برق به

هاي ملموس دیگر قابل ذخیرهازاز سوي دیگر،  ف انواع کا سازي آنجاکه برق برخ
شده به تحویلخیر در پرداخت ثمن برق أیا ت نکردنو یا استرداد نیست، بنابراین پرداخت

ریدار تعادل اقتصادي قرارداد را برهم خواهد زد. از یک سو، مالک نیروگاه برق تولیدي خ
و امکان استرداد مبیع ممکن نیست. از سوي دیگر،  کرده استخود را به شبکه تحویل 

بهره قرارداد  ۀدورتواند به استناد حق حبس از تحویل برق در طول مالک نیروگاه نمی
 ۀزم زیرا. ه استپرداختاي خود هاي دورهحسابصورتکه خریدار  سبباین  بهجوید 
 مجموع 4.برق کشور است ۀهاي برق تبعیت از دستورات مرکز کنترل شبکنیروگاه فعالیت

                                                      
 .1388مصوب  ران،یشبکۀ برق ا تیریبرق از سوي شرکت مد ینیتضم دیقرارداد خر 6. مادۀ 1
2.  ً ف آن در قرارداد آن مگر است، يو يریگل اندازهیوسا يفروشنده و بر مبنا ۀحساب برعهدصدور صورت البته اصو که خ

 توافق شده باشد.
 .1388مصوب  ران،یشبکۀ برق ا تیریبرق از سوي شرکت مد ینیتضم دیقرارداد خر 8مادۀ  3. بند 3
 :رانیشبکۀ برق ا تیریشرکت مد ۀاساسنام 7مادۀ  1 ۀتبصر .4

 ۀشبک به متصل نیروي برق انتقال و تولید سیساتأت بردارانبهره و نامالک همۀ برق، ۀشبک امنیت و ییپایا حفظ براي تبصره:
 موقعبه را هاآن و کنند پیروي کشور برق ۀشبک پایش و راهبري ملی مرکز مصوب تصمیمات و روش از نداموظف کشور برق

عاتی و آمار و بگذارند اجرابه   .دهند قرار اختیار در زم را اط
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خروج از مدار و ورود به آن را با هماهنگی و مجوز قبلی این  دبایواحدهاي تولید برق 
به شبکه باشند.  شدهتحمل خسارات واردم دبایدر غیر این صورت  ،مرکز انجام دهند

ی منزلۀبهمین برق أازآنجاکه ت ابعاد سیاسی و امنیتی نیز دارد، مالک نیروگاه  راهبردي یکا
خسارات احتمالی به شبکه  ۀاز عهد دبای کندچنانچه بدون مجوز مرکز تولید را متوقف 

ل در امنیت ملی و نظام اقتصادي  يحتی ممکن است در تفسیر ؛برآید موسع، متهم به اخ
شرکت مدیریت شبکه، مصوب  از سويجدید قراردادي خرید برق  ۀنموندر  1.کشور شود

هم خیر در پرداخت أخیر پرداخت ثمن از سوي خریدار، خسارتی تأ، در صورت ت1391
 همۀمن در یا بخشی از ث کل نشدنهرچند احتمال پرداخت در نظر گرفته شده است.

ت و قراردادها متصور است، اما در  قراردادها فروشنده امکان توسل به حق  بیشترمعام
یل ذکرشده درحالی ؛حبس را خواهد داشت که در قراردادهاي خرید توان، این امکان به د

ف قراردادهاي  گفتنی است وجود ندارد. خریدوفروش برق در بورس انرژي، برخ
 چشمگیرياحد طرفین از تعهدات قراردادي خود را به میزان  دوجانبه، ریسک نکول

ت بورسی، کاهش می  برايابزاري  چونهمدهد. وجود سازوکار اتاق پایاپاي در معام
کند و چنانچه یکی از طرفین قرارداد از تضمین اجراي تعهدات طرفین قرارداد عمل می

باز زند، خسارت طرف مقابل از محل تضمینات و وثایق  اجراي تعهدات خود سر
 .)82 ص ،1392فر، اسفندیاري(شود شده نزد اتاق پایاپاي پرداخت و تسویه میسپرده

ت بورس انرژي سطح اطمینان ارتقاي زمینه که رسدبنابراین به نظر می هاي رشد معام
به افزایش تولید برق  ،طبعبهو  است افزایش داده چشمگیرياجراي تعهدات را به میزان 

اسنادي خریدار به نفع فروشنده  البته افتتاح اعتبار انجامد.برق می ۀعرضو در نتیجه امنیت 
 2.پرداخت ثمن از سوي خریدار استعدمراهکارهاي حذف ریسک  نیز از

 دریافت برق  ب:

                                                      
ل 1مادۀ  »ب«بند  .1  کشور: يگران در نظام اقتصادقانون مجازات اخ
ل در امر توز« ن ارزاق  یفروشگران قیطر از یعموم حتاجیما عیاخ  ایارزاق  ۀمدعو احتکار  یعموم يهايازمندین ریسا ایک
انحصار  جادیمنظور اها بهعامه و امثال آن زم براي داتیتول ریو سا يکشاورز داتیفراوان تول دیخرشیو پمزبور يهايازمندین
 ».هاآن ۀکمبود در عرض ای
 برق. تیقرارداد ترانز 8مثال نک: مادۀ  يبرا .2
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بنابراین ، )72 ص ،1390علومی یزدي، ( دریافت مبیع از تعهدات مشتري است
مبیع به دریافت  اقدامشده عینتو در تاریخ  کندلوازم مربوط به آن را فراهم  بایدمشتري 
 )300-299 ص ،1393 ،بیات و اتیب( نماید

باشد اما خریدار از دریافت آن  کردهکه بایع مبیع را تسلیم درصورتی ،بنابراین
ازآنجاکه دریافت برق از طریق اما  1.استنکاف ورزد، موظف به پرداخت ثمن خواهد بود

یلی که مستند به خود وي نیست موقتاً شبکه صورت می  گیرد، ممکن است خریدار به د
دریافت برق مستند به خریدار  نداشتن در مواردي که امکان اما از دریافت برق ناتوان شود.

ثمن سیسات خریدار باشد، خریدار موظف به پرداخت أازجمله ناشی از نقص فنی در ت
شده توافقبه پرداخت میزان برق  است کننده موظفدرواقع مصرف 2است.و خسارات 

در غیر این صورت و در  3.که بیشتر باشد هرکدامدر قرارداد یا مصرف واقعی خود، 
اعمال خاموشی از سوي مدیر شبکه باشد، مدیر  سبببهمبیع  نکردنمواردي که دریافت

را به فروشنده خواهد  به آن و خسارات مربوط نشدهشبکه بهاي آن بخش از توان تحویل
 برايتواند خریدار از باب مسئولیت قراردادي می،در این موارد ،بدیهی است 4.پرداخت

بنابراین در این موارد مالک نیروگاه فقط  5کند.کننده مراجعه دریافت خسارات به عرضه
تحویل موردنظر خریدار به وي تحویل داده است  ۀنقطمالک ثمن میزان برقی است که در 

درواقع عبور جریان الکتریکی  6.است ندادهکننده تحویل تحویل شود و ترانزیت بایدمییا 
خریدار  از سويقبض مبیع  ۀمثابگیري جریان برق بههاي اندازهاز نقاط تحویل و دستگاه

 ۀعهدل برق به خریداران برهاي توقف تولید و عدم امکان تحویبنابراین ریسک 7.است
ف آن شرط شده باشد هاي قراردادي خرید در نمونه 8.مالک نیروگاه است، مگر آنکه خ

هایی که مستند به عمل مالک ازجمله ریسک ،هامنظور پوشش برخی از ریسکبرق، به
                                                      

 همان. .1
 کننده.مصرف برق نیمأقرارداد ت یخصوص طیشرا 3مادۀ  6بند  .2
 همان. .3
 برق. تیقرارداد ترانز 11بند دو مادۀ  .4
 برق. تیمادۀ قرارداد ترانز .5
 همان. .6
 .1388شبکه، مصوب  ریبرق از سوي مد ینیتضم دیقرارداد خر 7مادۀ . 7
 برق. تیقرارداد ترانز 12مادۀ  .8
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نیروگاه نیست، سعی بر آن شده است تا مالک نیروگاه در وضعیتی قرار گیرد که گویا 
 برق به شبکه متوقف نشده است. ۀعرضد و تولی

جز در موارد  ،رسد وزارت نیرو و مرکز کنترل شبکهکه به نظر نمیاینپایانی  ۀنکت
صدور دستورات مبنی بر خروج و ورود از شبکه، اعمال  سبببه فقطقهریه،  ۀحادث

در هاي فعال تنظیم ظرفیت خطوط انتقال در قبال شرکت ، یاکنندهخاموشی بر مصرف
کنندگان مکلف به هاي تولید، انتقال و توزیع و همچنین مصرفهاي برق در بخشبازار

حفظ پایایی و استمرار  ۀوظیفاین مرکز  زیراباشند.  مواردپرداخت خسارات ناشی از این 
هاي فعال در بازار از تداوم عرضه و پایایی مشترکان و شرکت همۀشبکه را برعهده دارد و 

 همۀبه نحو منطقی بین  دبایعوارض ناشی از آن را نیز  ناگزیررند و بشبکه بهره می
ها و پوشش ریسک برايبیمه هم راهکاري  سازوکارالبته وجود  .کندمندان توزیع بهره

 .)559 ص ،1382(پیکارجو،  استپرداخت خسارات در این موارد 
 مین سوختأت ج:
، بخش ها تکامل یافتهدر آن ساختار صنعت برق تجدیدکه  یهایکشور بیشتردر 

مین سوخت با أبا انعقاد قرارداد تهاي حرارتی را نیروگاهبراي  زمسوخت تولید برق 
ها نیروگاه زم برايمین سوخت أدر ایران، ت .کندمیمین أهاي دولتی یا خصوصی تشرکت
 شود.مین میأهاي تابعه ازجمله شرکت ملی گاز ایران توزارت نفت و شرکت فقط در
ً گاه) نیست، اما در (نیرو خریدار متعهد به جبران سوخت موردنیاز فروشنده اصو

مین سوخت نیروگاه أمدیر شبکه یا توانیر متعهد به ت گاهقراردادهاي خرید تضمینی برق، 
سوخت باشد، مدیر  نشدنمینأبر این اساس، چنانچه توقف تولید مستند به ت 1.شوندمی

 ۀشبککنندگان طرف قرارداد تولیدکننده از مین برق مصرفأبه ت شبکه یا توانیر موظف
رفته را به تولیدکننده پرداخت و بهاي آن یا خسارت فرصت ازدست استسراسري 

 2کرد.خواهد 
) تعهدات همۀ(و نه  ترینترین و اساسیشده در دو گفتار پیشین مهمبیانتعهدات 

ها محدود به تعهدات آن اماشوند، میخریدار و فروشنده در نظام حقوقی ایران تلقی 

                                                      
 .1388مصوب  ر،یبرق از سوي توان ینیتضم دیقرار خر 4مادۀ  2بند  .1
 .1388مصوب  ر،یبرق از سوي توان ینیتضم دیخر 4مادۀ  3بنده  .2
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بودن یا نبودن قرارداد و تیپ قرارداد، تضمینی و و بسته به طرفین نیستموارد فوق 
بستگی  هادها به شرایط قرارداهرچند بخشی از این تفاوت تعهدات متفاوت خواهد بود.

ن از ۀهممنظور شفافیت بیشتر و برخورداري به رسدمی ، به نظردارد شرایط مساوي  فعا
 . شوند سازيها یکسانقرارداد دبای جاي ممکنتا و عدم تبعیض 

 . ضمان معاوضی4
هاي رایج، از  انعقاد عقد تا تسلیم مبیع به خریدار،  ۀلحظدر قراردادهاي بیع کا

فاصله بعد از آن صورت نگیرد، بهزمان با انعقاد قرارداد یا چنانچه تسلیم هم طور عرفی ب
زمان انتقال  براساسگیرد. می(اعم از جزئی و کلی) قرار  معرض نقص یا تلفمبیع در 

متحمل خسارت مبیع در  یک از طرفین قراردادکدام شودمشخص می ،ضمان معاوضی
ضمان معاوضی ممکن است در زمان وقوع عقد، انتقال  ،طورکلیبه این فاصله هستند.

 کلدار عهده. در فرض نخست، مشتري خود شودمالکیت یا تسلیم مبیع به خریدار منتقل 
که ضمان معاوضی با آید. درصورتیخساراتی خواهد بود که از آن لحظه بر مبیع وارد می

از  پسبایع و  ۀقبل از آن برعهد شده، خسارات وارددشوانتقال مالکیت به خریدار منتقل 
ه مبیع به وي تسلیم کمشتري تا هنگامی ،مشتري خواهد بود. در فرض آخر نیز برعهدۀ آن

هاي نظامو تلف از مال بایع خواهد بود.  نیستگونه خسارتی دار هیچعهدهنشده باشد 
فاتی  نیستندحقوقی بر سر زمان انتقال ضمان معاوضی متفق  و در این خصوص اخت

فات در زمان تدوین کنوانسیون بیع بینهست المللی کا نیز محل بحث و . این اخت
از  ،از شمول کنوانسیون خارج شده است صراحتبههرچند بیع برق  است. مناقشه بوده

آن جهت که انتقال ضمان در قراردادهاي متضمن حمل یا بدون نیاز به حمل مورد اشاره 
حلی مناسب خالی از فایده نیست. بیع برق در سرتاسر یافتن راه برايقرار گرفته است، 

جز تحویل  برق ۀتولیدکنندبنابراین  د.شواجرا میهاي انتقال و توزیع شبکه راهاز جهان 
بردار یا مدیر شبکه در هاي موجود انتقال و توزیع راه دیگري ندارد. بهرهشبکه راهمبیع از 

 ۀمجموعرو هاي انتقال نیز هست. ازاینمالک شبکه در اصلکشورها متصدي اصلی و  ۀهم
اي یزات قرائت و دیسپاچینگ، وسیلههاي انتقال، تجهها، برجاعم از سیم ،خطوط انتقال

ازآنجاکه  .)345 ص ،1389(استافت،  ندحمل برق تا مقصد و تحویل به خریدار براي
ً هاي مصرف فواصل زیادي وجود دارد، بنابراین هاي تولید برق تا محلبین نیروگاه معمو
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هاي و هزینه دهدمیبه مشتري تحویل  رابرق شبکه)  بردار یا مدیریک متصدي حمل (بهره
ق افراین . کندمینیز دریافت را آن  یند در قراردادهاي خریدوفروش برق ترانزیت اط
برق با مدیر شبکه همان قرارداد حمل در بیع  ۀفروشندقرارداد ترانزیت  ،درواقع .شودمی
ستبین در قراردادهاي خریدوفروش برق نقاط تحویل و دریافت و  المللی یا داخلی کا

ها جریان دارد، ذکر است که چون جریان برق مداوم در سیم شایانشود. مشخص می
ها ،بنابراین تلف به معناي عرفی آن در قیاس  ،اعم از جزئی یا کلی در خصوص سایر کا

درواقع منظور از تلفات در قراردادهاي خریدوفروش برق مقدار  با برق مصداق ندارد.
انتقال تا مقصد، ولتاژ و فرکانس  ۀفاصلبه  توجه کیلووات برق است که با نی از هریمع

ل یتر اشاره شد، عددي که وساور که پیشطهمان 1شود.نظر گرفته می جریان برق در
میزان برق واردشده به شبکه نشان  رايبتحویل  ۀنقطگیري سمت فروشنده در اندازه
این تلفات برق تا زمانی بنابر دهد باید بیشتر از مقدار بار تعهدشده در قرارداد باشد.می

 2فروشنده است. ۀمصرف برسد برعهد ۀنقطکه به 
ف  المللی اصلی انتقال ضمان معاوضی در کنوانسیون بیع بین ۀقاعدبنابراین برخ

 سببشود، بهمی قلتحویل مبیع به متصدي حمل ضمان به مشتري منت ۀلحظکا که از 
عهده انتقال برق را بر ۀوظیفمدیر شبکه که  ۀهاي خاص برق، این تلفات برعهدویژگی

یزان بیشتري م کرده استاز آنچه در قرارداد به خریدار تعهد  دبای هم فروشنده نیست.دارد 
م  (که مدیر ر همان پس از کسر تلفات، خریدا ،تا کند) را وارد مدار کندمیشبکه اع

 .کندمیزان را از شبکه برداشت 
که قبل از ظر بر انتقال زمان معاوضی است، درصورتیقانون مدنی که نا 387 ۀماد

است. حکم  دار ضمان دانستهعهده را تسلیم مبیع تلف شود، بیع را منفسخ و فروشنده
بنابراین در موارد تلف جزئی از  تلف کلی مبیع و نه جزئی آن است. راین ماده ناظر ب

هایی نظیر برق حکم این ماده را در بیع همچنینشود. مبیع عقد منفسخ نمی  آب و و کا
چون  ،تسري ندارد نیستها قابل اشاره گاز که جریان مستمر دارند و ابعاد و تمامیت آن

درحال  یتلف جزئی از برق در حین انتقال و قبل از دریافت مشتري همانند تلف اتومبیل

                                                      
 .روین وزارت مصوب برق، تیقرارداد ترانز 1مادۀ  17بند  .1
 همان. .2
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 است طرفین بر آن تعلق گرفته ۀاراددر فرض اخیر، آنچه  زیرا حمل موضوع عقد نیست.
میزان مشخصی از نیروي برق تعلق  طرفین بر ۀارادکه در بیع برق درحالی ،روداز بین می

برق ایران درهرحال میزان برق  ۀشبکمشتري در ساختار کنونی چون  ولیگرفته است. 
 شود.مطابق قرارداد را از محل شبکه دریافت خواهد کرد، تلفات شبکه به وي تحمیل نمی

 384 ۀماد ،کندي کمتر از آنچه در قرارداد شرط شده است، دریافت اگر در مواردي مشتر
ف آن، حاکم خواهد بود. ،قانون مدنی  درصورت عدم توافق خ
کسی باشد که در  ۀمنطقی در تحمیل خطر و ریسک آن است که خطر برعهد ۀقاعد

هرچند فروشنده  .)476 ص ،1388شاول، ( ري از آن قرار داردیموقعیت بهتري براي پیشگ
هاي ناگزیر تسلیم مبیع به مشتري تقبل عنوان جزئی از هزینهبهبرق را  ۀشبکتلفات  باید
 ثر استؤ، اما کیفیت خطوط انتقال و تجهیزات مرتبط با آن نیز در این مسئله مکند

مکلف به تحمل میزانی از  بایدفروشنده  ،به عبارت دیگر .)78 ص ،1392نیا، (شکوهی
 ۀهزینفروشندگان  ،صورتول باشد. در غیر اینامطابق با استانداردهاي متدۀ تلفات شبک

 شوند.دار میانتقال و مدیریت نادرست مدیر شبکه را عهده ۀشبککارایی نا
هاي رایج دیگر متصدیان حمل متعدد و با  توانایی انتخابفروشنده  ،در حمل کا

بردار مدیر و بهره فقطگون را دارد، اما در قراردادهاي خریدوفروش برق هاي گوناقیمت
نه متصدي انتقال شبکه  است و فروشنده ناگزیر از قبول شرایط وي است. بنابراین عاد

 ۀبردار شبکه برعهدبهره یکفایتبیزات یا یتجه فرسودگیناشی از  ۀشبکنیست که تلفات 
 .باشدبرق  ۀفروشند
احکام قانون مدنی درخصوص بیع بر  تمامیامکان اعمال  نبوددر اینکه پایانی  ۀنکت

(برق) مندرج در مواد  توان به عدم امکان استرداد مبیعقراردادهاي خریدوفروش برق، می
وهقانون مدنی اشاره کرد.  380و  378 چون تفلیس در قانون مدنی در قانون  ،برآنع

شدن خریدار ورشکستهشده است، در صورت  به ورشکستگی بیانتجارت در احکام راجع
ممکن نیست قانون تجارت  535تا  528 موادمطابق  شدهبرق امکان استرداد مبیع فروخته

حق امتناع  فقط ،در این موارد و این نه مستند به عمل خریدار که ناشی از ذات برق است.
مدنی نیز قابل شرط قانون  10 ۀمادرسد در قالب از تسلیم ممکن است که به نظر می

 فیمابین طرفین باشد.
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 گیرينتیجه
. دنداریکسان  یها، مفاد و اهدافبرخی تفاوت وجود با ،فروش برقوقراردادهاي خرید

ممکن است برخی تغییرات در تعهدات  ،طرفین قرارداد و همچنین نوع برق تولیدي ربناب
این قراردادها  همۀدر ها اعطا شود. هرچند گرفته یا بعضی از مشوق طرفین در نظر

(برق) به خریدار  که انتقال مالکیت ثمن به بایع و مبیع دارد اي همانند عقد بیعنتیجه
ق و تسري هاي منحصربهاست، اما برخی ویژگی قواعد عقد  مجموعفرد برق مانع از اط

عقد  ،بیع مندرج در قانون مدنی بر قراردادهاي خریدوفروش برق است. از طرف دیگر
 به طرفین)(نسبت ها از بایع و مشتري است که در سایر عقودبیع متضمن برخی حمایت

، احکام برق کردنبسته به کا یا خدمت تلقی ،جاري نیست. همچنین در سایر کشورها
در قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت نیز شود. بار می هامتفاوتی بر قرارداد

یل کا نظر می به حالبااین ز یکسان نیست.ها در گات و گتس نیمعافیت رسد د
کردن آن است و بیشتر مفسرین عدم تلقیتر از خدمت کردن برق به مراتب قويمحسوب

ت آن در بیع بینالمللی کا را ناشی از شمول برق در کنوانسیون بیع بین المللی و مشک
ل آن نبودن برق. کادر اند نه آن دانسته راهبردياهمیت  هایی که به خدمت بودن استد

شیوۀ تولیدکننده عرضه شود، ناظر به جز به ايکنندهارائهاز سوي نظیر اینکه  ،برق معتقدند
هاي خود برق، قواعد ویژگیبه  توجه با ،کردن برقتلقیفروش آن است نه خود برق. کا 

رقت درخصوص (س انگاري سرقت برقجرمکدگذاري هماهنگ کا و خدمات، نظام 
و احکام قضایی صادره که بیشتر غلبه بر کا بودن برق دارند،  خدمات متصور نیست)

قانون مدنی نیز ظرفیت  10 ۀماد در قیاس با قواعد ناظر بر بیع، حال،تر است. بااینموجه
مختص  یکه شرایط کندزم تلقی  آن را دارد که این دست از قراردادها را عقدي نامعین و

ویژه انواع به ،هاي بیشتر در تولید برقگذاريازآنجاکه جذب سرمایه .ددارد به خو
و افزایش تولید یکی از  استتوسعه  درحالمورد نظر و نیاز کشورهاي  ،تجدیدپذیر آن

قانون مدنی  10 ۀمادرسد د، به نظر میشوبرق تلقی می ۀعرضثر بر امنیت ؤهاي ممقوله
گذاران خارجی فراهم خواهد آورد. حمایت از سرمایه منظورهاي بیشتري را بهظرفیت
وه به وابستگی عمیق ماهیت عقد بیع با مبانی و منابع فقهی، تحت  توجه برآن و باع

بینی براي شمول دانستن این قراردادها ذیل عقد بیع ممکن است موجد آثار غیرقابل پیش
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ثر در امنیت ؤینی یکی از عوامل مباین درحالی است که قابلیت پیش طرفین قرارداد باشد.
. بنابراین قراردادهاي خریدوفروش برق را رودبه شمار میگذاري کشورها حقوق سرمایه

باید  ها که نزدیک به عقد بیع در قانون مدنی است،عنوان و برخی مفاد آن وجود با
زم قراردادهایی با ویژگی   برايخاص و در قالب عقود نامعین دانست تا هم انعطاف 

رق و تجارت آن را نیز فرد بهاي منحصربهدرج شروط خاص را داشته باشد و هم ویژگی
ت روز تجارت داخلی و بین بگیردبر  در  المللی برق همگام شود.و با تحو

 منابع
 و ینیم رحیمۀترجم .برق يبازارها یطراح :قدرت ستمیس اقتصاد .)1389( ونیاست استافت،
 .همزبانان :تهران .نیبجهان رمسعودیما
 .یبهشت دیشه دانشگاه ارشد، یکارشناس ۀنامانیپا .يانرژ بورس. )1392( اریخشا فر،ياریاسفند
م یکتابفروشپنجم. تهران:  چاپ. یمدن حقوق .)1368( دحسنیس ،یامام  .یاس
 ۀمؤسس: تهران .یکیالکتر يانرژ عیتوز و انتقال د،یتول اصول ۀدرسنام .)1388( دیسع ،ینیام

 .برق و آب صنعت يکاربردـیعلم آموزش
 .يهاد ۀسسؤمقم:  .قیالتحق لجنه قیتحق. مکاسب .)1418( یمرتض ،يانصار
 کردیدر رو یعموم يکا یالمللنیب گاهیجا«. )1391( سادات هیسم ،یلواسانریم و محمود ،يباقر

 .28-1 ص ،2 ۀشمار ،1 ۀدور ،یخصوص حقوق پژوهش .»یعیتوز عدالت
می م، )1375(بنیاد دایره المعارف اس  .1مجلد ، دانشنامه جهان اس

 یمحمدتق قیتحق ،الطاهره العترهاحکام  یف الناضره الحدائق .)ق. 1410( احمد بنوسفی ،یبحران
  .نیمدرس ۀجامع: قم .یروانیا

، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات )، شرح جامع قانون مدنی 1397بیات، فرهاد و شیرین بیات (
 ارشد.

 ،65 ۀشمار ،مهیجهان ب يهاتازه .»برق صنعت در مهینقش ب یبررس«. )1382( زیکامب کارجو،یپ
 .570-559 ص

 انتشارات شالیزه.)، انتقال مالکیت در عقد بیع:، چاپ اول، تهران: 1386پیرهادي، محمدرضا (
 علوم ۀمجل .»یسهام يهاشرکت سهام عیب« .)1383( رضا ،یمینس یسکوتو  یسیمحمدع ،یتفرش

 .58-35 ص ،41 ۀشمار ،رازیش دانشگاه یانسان و یاجتماع
 .دانش گنج: تهران .حقوق ينولوژیترم .)1388( جعفرمحمد ،يلنگرود يجعفر
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ت یف الفقهاههمصباح  .)ق. 1428( ابوالقاسم دیس ،ییخو  جلد دوم، چاپ سی و پنجم، .المعام
 .دالشهدایس :قم
 مرکز :تهران .یلیسماعا محسن ۀترجم .حقوق ياقتصاد لیتحل .)1388( ونیاست شاول،

 .مجلس یحقوق يهاپژوهش
بر  يساختار در صنعت برق با مرور دیتجد .)1392( شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران

 . تهران: شیوه.رانیساختار صنعت برق ا
حات و لغات فرهنگ .)1392( داوود ا،ینیشکوه  .اشراق نشر :تهران. برق یتخصص اصط
 عیحقوق ب .)1392(اکبر  رزانژاد،یو م یمحمود، عادل، مرتض ،یکاظم ،نیحس دیس ،ییصفا

 .تهران دانشگاه انتشارات :تهران. یالمللنیب
 .انیلیاسماع قم: .المکاسب ةیحاش .)1378( کاظممحمد دیس ،يزدی ییطباطبا
 عیتلف مب يو آثار آن در قاعده  یضمان معاوض«. )1391(حسن ، یخدابخشو  اصغر، انیعرب

م یفقه یمبان .»قبل از قبض  .52-27: صص10 ۀشمار .یحقوق اس
(ضمان  سکیر و تیمالک انتقال با آن ارتباط و میمفهوم تسل« .)1390( ارضدیحم ،يزدی یعلوم

 .96-66 ص ،5 ۀشمار ،یپژوهش حقوق عموم ۀفصلنام. »عی) در عقد بیمعاوض
 ،یبازرگان ۀپژوهشنام .)WTO( یجهان سازمان در برق يکا گاهیجا« .)1382( رضایعل ،یقراباغ

 .191-169 ص ،27 ۀشمار، 7 ۀدور
 .صفار: تهران .برق یۀاول و یکل اصول با ییآشنا: برق یمبان .)1384( یعل ،يمسگر و يهاد قناد،
ت : اول جلد. نیمع عقود ۀدور .)1379( ناصر ان،یکاتوز : تهران. یکیتمل عقود معوض،معام

 انتشار. یشرکت سهام
 .زانیم نشر: تهران. یکنون یدر نظم حقوق یقانون مدن ،)1393( ناصر ان،یکاتوز
 یبرات مسعود ۀترجم. قدرت ستمیس اقتصاد یمبان ).1386گوران ( استربگ،و  سادي لیدن کرشن،
 .روین وزارت: تهران .همکاران و

م،نیو مع عباس ،یمیکر س مطالعات حقوق  ۀفصلنام. »يفکر اموال رهن« .)1387( محمد ا
 .324-315 ص ،2 ۀشمار، 38 ۀدور ،یخصوص

مدرسه  انتشارات: تهران. عیالبکتاب : جلد اول .الفقاهه انوار). ق.1425( ناصر ،يرازیش مکارم
مام علی بن ابیطالب.  ا

 .انیلیاسماع :قم .عیالب کتاب .)1410( اهللاروح دیس ،ینیخم يموسو
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 يمدلساز قاتیتحق ران،یا یفروش عمده برق بازار قدرت )1390( گرانید و یعل ،یظمنا
 .55-31ص ، 4، شماره 1، دوره ياقتصاد
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Power Purchasing Agreement in the Framework of Civil Law 
 

Kiomars Heidari1, Mehdi Haftani2, Behrad Saghiri3 

 

Abstract 
Power purchasing agreements (PPA) seek to protect and develop electricity 
production specifically some kinds like renewable and green electricity. They 
have been common after restructuring electricity industrial. They now broadly 
are used as a mean to conservation of environment, electricity security of 
supply and foreign investment protection around the world. In Iran after 
restructuring of electricity industrial according to article 25(b) of "fourth 
development program act,” ministry of power and its company (Tavanir) 
designed and concluded some type of power purchasing agreements (PPA). 
These contracts comprise some terms and conditions, which refer to general 
rules of contract and either technical restrictions. This article seeks to study 
these contracts terms and conditions in the framework of sale contract and 
general rules of contract under Iranian civil law. We will answer to this 
question that these contracts shall be assumed as a sale contract or a specific 
contract under article 10? It seems to there are not exactly sale contract that 
has been mentioned in the article 338 and deem to be an especially contract.  
Keywords: contract, electricity, sale, civil law, security of supply. 
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