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  )٢(حفاظت قانوني از قنوات و منابع آبھاي زیر زمیني 
  

  حریم منابع آبھاي زیر زمیني:بخش سوم 
  

  :تعریف حریم : فصل اول 
  
  تعریف حریم در فرھنگ لغات -١

آمده است كھ َمس آن جایز نیست » حرام كرده شده « و » كرده بازداشت « در فرھنگ و ادبیات ایران حریم بھ معناي 
و اھمیت این موضوع تا بدانجاست ) ۶٨(یعني چیزي كھ حرام باشد و دست بدان نتوان زد ، چیزي كھ آنرا حمایت كنند 

ن عربي و در زبا) َح ِر ( لغت نویسان مي گویند حریم بھ فتح كسر را ) ۶٩(كھ براي حمایت از حریم جنگ مي كنند 
  )٧٠. (اسم و لغت آن بھ معني منع مي باشد 

» ما ُحرِّم َفلم ُیمّس« بھ معناي » ُحُرم و َاْحُرم و احاریم « جمع : در فرھنگ نامھ ھاي ادبیات عرب آمده است كھ الحریم 
صر موضوع متسع حول ق« پس حریم . و ترجمھ آن ھمان است كھ در لغت نامھ ھاي فارسي بھ شرح فوق آمده است 

و » .الملك تلزم حمایتھ یعني محل فراخ و با وسعتي كھ پیرامون قصر پادشاه باشد و حمایت از آن الزم و ضروري است 
  .یعني ھر مكان و محل كھ حمایت از آن واجب است بھ آن حریم گویند» كل موضوع تجب حمایتھ« دیگر مفھوم آن 

بي شك . ، حِرمًا و َحِرمانًا و َحِرمًا ، ِحْرَمًھ و حِریمة الشيء باشد  شاید واژه مقدس حریم از حرََم و َحِرَم و مشتقات آن
بتلف آن و در بیست و پنج سوره قرآن وارد شده است  . واژه حریم ریشھ قرآني دارد كھ ھشتاد و سھ مرتبھ در مشتقات م

)٧١(  
ھ اي عدواني ، حرام و ممنوع پس حریم را از آن حریم روي حریم خوانده اند كھ تعرض دیگران نسبت بھ آن بھ گون

  .است و این ماده از قرآن وفقھ اسالمي اخذ شده است 
  )٧٢(ھمانطور كھ در مفھوم لغوي ذكر شد حریم امري است كھ ذیحق از آن در مقابل تعرض دیگران حمایت مي نماید 

  
  تعریف حریم از نظر حقوقدانان-٢
  
راي دوام و بقاء رقبھ احیاء شده در اراضي موات ، عرفًا و آن مقدار از مساحت ھاي مجاور است كھ ب: حریم  -٢-١

  )٧٣. (عادتًا ضروري است كھ تعیین آن بر حسب تشخیص عرف و خبره یا كارشناس است 
كلمھ اي عربي است و بھ معني منع مي باشد و مقداري از اراضي اطراف ملك ، قنات و نھر ، امثال آن : حریم  -٢-٢

از آنھا و جلوگیري از ضرر ، ضرورت دارد و از نظر احترامي كھ افراد باید بھ حق حریم  است كھ براي كمال انتفاع
  )٧۴. (بگذارند و نمي توانند بھ آن تجاوز بنمایند حریم نامیده مي شود 

در صورتي كھ كسي بوسیلھ احیاء اراضي موات ، باغ ، منزل ، مزرعھ ، چاه آب ، قناتي ، احداث نماید مقداري -٢-٣
  )٧۵. (اضي موات كھ نزدیك آن است و براي كمال انتفاع الزم است بخودي خود حریم آن مي شود از ار
مقداري مساحت از اراضي اطراف چاه و چشمھ است كھ دیگري نمیتواند در آن احداث چاه یا قنات كند : حریم  -٢-۴
).٧۶(  
  )٧٧. (ریم است یكي از حقوق عیني كھ میتوان آنرا نوعي حق ارتفاق دانست ، حق ح -٢-۵
حقي است كھ مالك زمین ، قنات ، نھر ، چاه و امثال آن براي كمال استفاده از ملك خود نسبت بھ : حق حریم  -٢-۶

اراضي مجاور دارد ، شناختن حق حریم براي مالك ، نسبت بھ اراضي مجاور براي جلوگیري از تضرر اوست ، چھ 
  )٧٨. (غیر آن ممكن است موجب زیان مالك باشد  تصرفات دیگران در اراضي مجاور قنات و چاه و

استفاده از غالب امالك ، مستلزم این است كھ زمین اطراف آن بھ مالكیت دیگري در نیاید ، یا دست كم تصرفي  -٢-٧
ي در آن نشود كھ انتفاع از ملك را دشوار یا ناممكن سازد ، براي مثال ، اگر كسي در زمین موات قناتي احداث كند ، برا

آنكھ بتواند از آبي كھ حیازت شده است استفاده مطلوب را ببرد باید آن مقدار از زمین حلقھ چاھھا را كھ جھت ریختن 
خاك آنھا الزم است ھمیشھ در اختیار داشتھ باشد ، و دیگران نیز نتوانند قنات و چاه دیگري درنزدیكي قنات او حفر كنند 

  )٧٩. (مي نامند » حق حریم « و حقي را كھ مالك بر آن دارد » یمحر«این مقدار از زمین را در اصطالح . 
جلوگیري از تضرر صاحب ملك ، قنات و نھر ھر چاه است ، پس دیگران باید از تصرفاتي : مبناي شناسایي حریم -٢-٨

  )٨٠. (كھ مضر حال او و انتفاع است ممنوع شوند ولي تصرف بدون ضررمباح است 
  )٨١. (ني است كھ صاحب چاه یا صاحب خانھ اي بتوانند در آنجا بایبستد واز چاھھا آب بكشد آن مقدار زمی: حریم -٢-٩
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  تعریف حریم در قوانین ومقررات -٣
  )٨٢. (نام مقداري زمین است : حریم  -٣-١
. دارد مقداري از اراضي اطراف ملك ، قنات ، نھر و امثال آن است كھ براي كمال انتفاع از آن ضرورت : حریم -٣-٢
)٨٣(  
آن قسمت از اراضي رودخانھ ، مسیل ، نھر طبیعي و یا احداثي شبكھ ھاي آبیاري و زھكشي است كھ بھ : حریم  -٣-٣

  )٨۴. (عنوان حق ارتفاق براي كمال انتفاع و حفاظت آن الزم است و بالفاصلھ پس از بستر قرار دارد 
، نھر طبیعي یا سنتي ، مرداب و بركھ طبیعي است كھ آن قسمت از اراضي اطراف رودخانھ ، مسیل : حریم  -٣-۴

بالفاصلھ پس از بستر قرار دارد و بھ عنوان حق انتفاع براي كمال انتفاع و حفاظت از آن الزم است و طبق مقررات 
  )٨۵. (توسط وزارت نیرو و یا شركت ھاي آب وبرق و سازمان آب و برق خوزستان تعیین مي گردد 

مقداري از اراضي گرداگرد خطوط آبرساني ، خطوط جمع آوري فاصالب اختصاصي از : بي حریم تأسیسات آ -٣-۵
شبكھ موجود تا ابتداء لولھ انشعاب ، سد ، كانال ، انشعاب لولھ كشي، دستگاھھاي تولید و توزیع آنھاست كھ بھ ھزینھ 

ر استفاده عمومي ایجاد دولت یا با كسر مایھ مشترك دولت و بخش خصوصي ، یا از طرف بخش خصوصي بھ منظو
مثل تأسیساتي كھ دركنارقنوات و چاھھا ( شده باشد ، اعم از اینكھ تأسیسات مربوط بھ استخراج آب زیر زمیني باشد 

و یا تأسیسات آبرساني شھري و كشاورزي و صنعتي كھ براي كمال انتفاع و حفظ ) منصوب و در مالكیت اشخاص باشد
  )٨۶. (و نگھداري آن ضرورت دارد 

آن مقدار از اراضي اطراف و پیرامون دریاچھ مصنوعي یا طبیعي است كھ آب ذخیره شده در آن : حریم مخازن  -٣-۶
  )٨٧. (بھ مصرف تولید برق برسد و براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد 

. ا خلیج باشد قسمتي از اراضي ساحلي یا مستحدث است كھ یك طرف آن متصل بھ آب دریا یا دریاچھ ی: حریم  -٣-٧
)٨٨(  
بھ منظور حفظ و حراست دریاچھ ھا و جلوگیري ازآلودگي آب ،دخل و تصرف و احداث ھر گونھ ساختمان و  -٣-٨

ایجاد اعیاني در حریم دریاچھ پشت سدھا مستلزم صدور اجازه كتبي از طرف وزارت آب و برق یا مؤسسات تابعھ 
  )٨٩.(مجاز خواھد بود 

اتي را در نظر بگیریم ، این قنات چاھھایي دارد كھ در ازمنھ مختلف ، صاحب آن حاجت بھ اگرقن: حریم قنات  -٣-٩
پاك كردن قنات دارد و باید خاك را از چاھھا درآورده و بیرون بریزد ، ریزشگاه خاك ھا ، حریم آن چاھھا است ، زیرا 

سوي قنات آینداز آن نقطھ تا قنات حریم قنات  از نظر زیر زمیني ، آبھایي كھ بھ چاھھا وارد مي شوند از ھر نقطھ كھ بھ
  )٩٠.(است 

 - ٢حریم در امالك وجود دارد  -١با توجھ بھ مراتب فوق ركن مشترك تمامي تعاریف مذكور در فوق عبارتست از 
حریم براي  - ۴حریم براي كمال انتفاع است  - ٣حریم در پیرامون امالك است نھ سایر فضاھاي فوق نھ تحتاني 

  .حریم براي حفاظت از ملك است  -۵از ورود ضرر است جلوگیري 
  

  حریم در فقھ اسالمي: فصل دوم 
  
  حریم در فقھ اھل سنت -١

« سخن بھ بیان آورده و برخي آراء فقھا را ذكر كرده است كتاب ) قنات( از منابع كھن كھ درباره حریم چاه و كاریز 
وه بر جنبھ ھاي مھندسي قنات نظرات امام ابوحنیفھ ، قاضي ابوبكر كرجي است كھ در آن عال» انباط المیاه الخفیھ

  )٩١. (ابویوسف و محمد شیباني و ھشام و ابوجعفر طحاوي از فقھاي حنفي را گزارش كرده است 
: محمد بن الحسن گفتھ است ابوحنیفھ گفت « : ابوبكر كرجي درباب حریم چاه و كاریز بر اساس موازین دیني مي نویسد 

مالك آن است و حریم این ) موات باشد( ن امام در محلي كھ مسلماني را بر آن حقي نباشد چاھي حفر كند ھر كس بھ اذ
چاه چھل ذراع است و اگر كسي كاریزي ایجاد كند ، حریم آن پانصد ذراع است و ھر كس بدون اجازه امام چاھي حفر 

  )٩٢(» .كند ، مالك آن نمي شود و چنین چاھي حریم ندارد 
اگر چاه براي آبشخور گوسفندان حفر شده باشد حریم آن چھل . من عقیده دارم كھ مالك آن است « گفتھ است  ابویوسف

ذراع و اگر براي آبكشي و آبشخور چارپایان و احشام باشد حریم آن شصت ذراع است و اگر كاریز باشد ، حریم آن 
اگر شخص . اجازه داده باشد یا نھ تفاوتي پیدا نمي كند  پانصد ذراع است و اندازه حریم بنابر آنكھ امام براي احداث آن

بخواھد در حریم چاه مالك اول چاھي حفر كند یا بنایي بسازد یا زراعتي كند ، یا آنكھ چیز دیگري بوجود بیاورد ، 
ننده صاحب چاه مي تواند مانع كار او شود و اگر بر اثر اعمال شخص دوم بھ صاحب چاه زیاني وارد شود ، زیان رسا

  )٩٣. (ضامن جبران خسارت است 
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اگر مردي بھ اذن امام در خارج از حریم آن چاھي حفر كند و آب چاه اول فروكش كند بر « : ھمچنین وي گفتھ است 
شخص دوم جرمي تعلق نمي گیرد و اگر مردي بدون دستور امام كاریزي احداث كند و آب آنرا بھ زمینھاي احیاء شده 

  )٩۴(» . حب كاریز بھ اندازه حریم قنات و بھ نسبت زمینھاي احیاء شده مي باشد جاري سازد ، حقوق صا
جایز نیست كھ دو نفر براي حفر چاھي بھ این صورت توافق كنند كھ ھزینھ حفر « : نامبرده مضافًا اظھار نظر كرده كھ

اگر مردي مالك نھري باشد كھ آن نھر را مشتركًا بپردازند و شرط كنند ، كھ چاه از آن یكي و حریم از آن دیگري باشد ، 
از میان زمین دیگري عبور مي كند و صاحب نھر بخواھد براي اصالح نھر خود داخل زمین شود ، مالك زمین حق 
دارد كھ مانع شود مگر آنكھ صاحب نھر براي انجام مقصود خود فقط از وسط نھر عبور كند و ھمچنین است كھ در 

یا چاھي باشد مگر آنكھ در این زمین راه عمومي وجود داشتھ باشد ، كھ در این صورت  میان زمین او چشمھ یا كاریز
  )٩۵(» .صاحب زمین حق ندارد مانع صاحب آب شود 

ھر كس چاھي حفر كند اطراف آن را تا شعاع چھل « : نقل كرده است كھ فرمود ) ص(حسن بصري از رسول اكرم 
حریم چشمھ پانصد ذراع و «: نیز فردي از رسول خدا نقل كرده كھ فرمود » .ذراع براي آبشخور گوسفند مالك مي شود 

  )٩۶(» . حریم چاه آبشخور چھار پایان چھل ذراع و حریم چاه آبكشي شصت ذراع است 
  

ھر كس زمین موات را آباد كند مالك آن است ، خواه امام اجازه داده باشد و یا نداده باشد و : ابویوسف و محمد گفتھ اند 
حریم چاه مذكور براي سیراب كردن چھارپایان از ھر طرف چھل ذراع است و حفر كننده مالك این زمین است مگر 
آنكھ ریسمان چاه از چھل ذراع بیشتر باشد كھ در این صورت حریم چاه بھ اندازه طول طناب است و حریم چاه آبكش از 

اع بیشتر باشد كھ در این صورت حریم چاه بھ ھر طرف شصت ذراع است مگر آنكھ طول ریسمان چاه از شصت ذر
  )٩٧(» . اندازه طول ریسمان مي باشد 

اگر كسي در حریم یا زمین و خود در نزدیكي چشمھ اي چاه یا كاریز « : ھشام از فقھاي دیگر فقھ حنفیھ چنین گفتھ است 
ده بیرون آید ، صاحب چشمھ حق ندارد حفر كند و آنرا چندان پایین ببرد كھ آب چشمھ فروكش كند و از محل تازه حفر ش

و او درباره حفر كاریز در زمین موات گفتھ است » .مانع او شود زیرا وي در ملك خود چاه یا كاریز احداث كرده است 
اگر كسي در زمین موات كاریزي حفر كند ، دیگري نمي تواند در آن كاریزي دیگر احداث نماید ، بشرط آنكھ « : 

یز بیشتر از پانصد ذراع باشد گفتند این كاریز باعث زیان اولي مي شود وي پاسخ گفت در این فاصلھ این دو كار
صاحب كاریز حق دارد مانع : صورت شخص دوم بھ این كار مجاز نیست مگر انكھ عمل وي زیان نباشد و گفتھ است 

  ».آن كس شود كھ بخواھد در حریم كاریزش بنایي ایجاد كند 
اگر كسي در زمین دیگري مالك چاھي باشد آیا آن چاه داراي حریم است ؟ : ابویوسف پرسیدم  از« :ھشام گفتھ است 

از او پرسیدم آیا مي تواند خاك آنرا جابجا كند و بیرون ببرد؟ گفت آري و ھمچنین گفتھ . گفت آري بھ اندازه خاكریز چاه 
د پنج ذراع است و باید حریم چاه آب باید بھ اندازه است كھ حریم چاه آب و چاه ھرز آب اگر در یك خانھ وجود داشتھ باش

  )٩٨(» . در آن سرایت نكند ) فاصالب(اي باشد كھ آب چاه ھرز 
  .با توجھ بھ مطالب فوق توجھ فقھ اھل سنت را بھ موضوع حریم منابع آبي خصوصًا قنات در مي یابیم 

  
  حریم در فقھ شیعھ -٢

كھ جزء كتب معتبره این فقھ است » شرایع االسالم « در كتاب خود محقق حلي كھ یكي از فقھاي بزرگ شیعھ است 
پیرامون مسایل مربوط بھ حریم در ابعاد مختلف با ذكر جزئیات انواع آبھاي مباح و مالكانھ بھ وجود حریم در منابع آبي 

ھي كھ شتر را با آن و حریم ھایي براي انواع منابع ذكر نموده است وي حریم ُمعطن ، یعني چا) ٩٩(اظھار نظر كرده 
آب مي دھند چھل ذراع و حریم بئر ناضح یعني چاھي كھ از آن آب براي زراعت مي كشند شصت ذراع ذكر نموده 

ھمچنین حریم عین یعني چشمھ و قنات را ھزار ذراع در زمین سست و رخوه و پانصد ذراع در زمین ) ١٠٠(است 
ندازه آن این است كھ ضرر نرساند فرد دوم بھ مالك چاه اول و و خودش ادامھ مي دھد كھ ا. سخت و صلب گفتھ است 

  .قول و فتوي خود را قول اول قرار داده است 
فایده اعتبار « : ھمچنین شیخ كلیني یكي دیگر از فقھاي شیعھ از طریق محمد بن حسن روایت كرده است كھ گفتھ است 

. از سایر انتفاعات بعد از وضع آنچھ آن قنات احتیاج دارد  این حریم منع غیر است از احداث قنات دیگر در مقدار حریم
عرفًا بھ خالف حریم چاه كھ ممنوع است غیر از سایر انتفاعات ، حتي زراعت نمودن و درخت نشانیدن در غیر آن 

)١٠١(  
ي خود بنام امام خمیني كھ یكي از فقھاي معاصر و صاحب نظریات فقھي نافذ و قوي در فقھ شیعھ مي باشد در كتاب فقھ

پیرامون حریم بطور كلي و حریم منابع آبي بطور مفصل بحثي را در ذیل مباحث مربوط بھ اراضي » تحریرالوسیلھ 
  .موات بیان نموده است كھ بھ جھت اھمیت بھ بیان آن پرداختھ مي شود 
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و حریم منابع كھ بھ آن  مقدار حریم در زیادي و كمي بھ اختالف صاحب حریم است و آن بھ خاطراین است كھ مصالح« 
نیاز دارند ،متفاوت مي باشد ، پس حریمي كھ خانھ بھ آن نیازمند است بر حسب عادت غیر از حریمي است كھ چاه و 

پس اگر شخصي بخواھد . نھر بھ آن احتیاج دارد و ھكذا در بقیھ چیزھا چنین است بلكھ اختالف بین بالد نیز وجود دارد 
اي حریم است احیاء كند برایش جایز نیست كھ بدون اذن صاحب و رضایت او بھ مقدار حریم كھ حوالي چیزي را كھ دار

  )١٠٢(» . احیا كند 
حریم چاه مقداري است كھ براي كشیدن آب و استفاده از آن در جایي كھ براي آب كشي مي ایستد « : ھمچنین مي فرماید 

حریم چشمھ مقداري است كھ جھت . والب و تردد چارپاست و جاي د)) در صورتي كھ استفاده از چاه با دست باشد ((
  ».استفاده یا اصالح و حفظ آن بر قیاس غیر آن نیاز بھ آن مي باشد 

براي ھر كدام از چاه ، چشمھ كھ از آن آب مي جوشد و بیرون مي «: امام خمیني پیرامون حریم قنات اشاره مي نماید 
مي شود و نیز غیر آن در صورتي كھ منشأ آب باشد حریمي است بھ معناي  آید و بھ آن چشمھ ، چاه و مادر چاه گفتھ

دیگر و آن مقداري است كھ كسي بدون اذن صاحب آنھا حق ندارد در كمتر از آن مقدار ، چاه یا قنات دیگري احداث 
ر غیر آنچھ كھ اگر چھ جواز آن د. مالحظھ حریم است بین دو قنات بطور مطلق ) احتیاط شرعي(نماید بلكھ احوط با 

ذكر شد اشبھ باشد و مقدار حریم در چاه چھل ذراع است در صورتي كھ حفر آن بخاطر آب خوردن گلھ و احشام باشد و 
  )١٠٣(». شصت ذراع است در صورتي كھ حفر آن بخاطر زراعت و ھمانند آن باشد 

پس اگر انساني ، . ذراع مي باشد مقدار حریم در چشمھ و قنات در زمین سخت پانصدذراع و در زمین سست ھزار « 
چشمھ یا قناتي را در زمین سخت درآورد و دیگري بخواھد قنات دیگري احداث نماید باید پانصد ذراع از او دور باشد و 
اگر در زمین سست باشد ھزار ذراع از دو دور مي شود و اگر ضرري بھ صاحب قنات اول برسد باید دوري را بھ 

  ».برطرف شود یا صاحب چاه اول رضایت دھد قدري زیاد كند كھ ضرر 
اعتبار دوري مذكور در قنات فقط در احداث قنات دیگري است و صاحب قنات از احیاي باالي قنات و زمینھاي «

اما در چاھھاي . مجاور كھ جھت زراعت و غیر آن، كھ براي قنات ضرري نداشتھ باشد حق جلوگیري كردن ندارد 
پس اگر نفر دوم قناتي را در زمین سخت . باشد رعایت این فاصلھ بین آنھا الزم نیست  دیگر كھ محل جریان آب مي

احداث كند ، و سر چشمھ آن پانصد ذراع از سرچشمھ قنات اول دور باشد ، سپس در چاھھایي كھ براي آب بردن مي 
  )١٠۴(» .منع او را ندارد  باشد و بھ قدري نزدیك شوند كھ مثًال در فاصلھ ده ذراعي باشند ، صاحب قنات اول حق

ھمچنین اگر شخص قناتي را در فالتي احیاء نماید و زمین صافي را بھ مقداري كھ آب آن قنات براي او كافي باشد «
احیاء كند و در آن زراعت نماید اراضي موات مجاور قنات حریم آن نمي باشد و فقط ھمان مقدار تصرفي او براي وي 

  ».مجازمي باشند 
یم قنات كھ بھ پانصد یا ھزار ذراع تقدیر مي شود بدون اشكال ملك صاحب نبوده ، و متعلق بھ حق او نیست كھ نیز حر« 

از بقیھ تصرفات غیر بدون اذنش منع كند نمي باشد بلكھ فقط حق جلوگیري از احداث قنات دیگري را دارد كما اینكھ قبًال 
  )١٠۵.(بیان شد 

ھر دو فرقھ در اصل حریم داشتن براي منابع آبي  -١: قھ شیعھ و سني درمي یابیم كھ لذا با بررسي بعمل آمده در متون ف
ھر  -٣ھر دو براي چاھھا و قنوات در وقتي كھ براي آشامیدن و زراعت باشد حریمي قائل ھستند -٢.اتفاق نظر دارند 

و اختالف بخصوصي در  گاه قنات در زمین با مقاومت بخصوصي باشد حریم متناسب با وضعیت زمین متفاوت است
  .این باره بجز مقدار حریم بین مذاھب اسالمي بطور جدي وجود ندارد 

  
  
  

  حریم در قانون مدني: فصل سوم 
  
  :اصول حریم در قانون مدني -١
  

قانونگذار ھر گاه بھ تثبیت مالكیت و حفاظت ویژه از امور عمراني یا فني نظر داشتھ بھ وضع قواعد بخصوص تحت 
. در آثار مختلف حقوقي میتوان بھ تعاریف ، آثار ، میزان و حدود حریم دست یافت . ن حریم ھمت گمارده استعنوا

ھمچنین ھمانطور كھ بیان شد این موضوع در فقھ اسالمي سابقھ اي دیرینھ و گسترده دارد واكثر متون فقھي مدخلي در 
نشمندان در كتب خود برشمرده اند با آنچھ قانون مدني ذیل ماده حریم از نظر لغوي و تعاریفي كھ فقھا و دا.این باب دارند

از نظر لغوي حریم بھ معناي پیرامون و گرداگرد و اطراف ملك است و از ) ١٠۶. (آورده تفاوت چنداني ندارد  ١٣۶
اع از آن مقداري از اراضي اطراف ملك قنات ، نھر و امثال آن كھ براي كمال انتف« نظر قانون مدني عبارت است از 

در بیان قانون فوق ضمن اشاره بھ معني و مفھوم عرفي و لغوي آن بھ عنوان شاھد مثال نام قنات ذكر ». ضرورت دارد 
ھمچنین از منظر دكترین حقوقي حریم در جرگھ ملك .شده و صراحتًا از نظر این قانون قنوات داراي حریم ھستند 
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آن كھ با طعبیت حریم منافات داشتھ باشد بدون اذن مالك صحیح صاحب حریم تلقي شده وھرگونھ تملك و تصرف در 
یعني از توابع ملك محسوب شده و مالك مي تواند از حق خود بصورت بال . نیست واز این منظر حریم ملك تبعي است

  )١٠٧. (عوض یا در قبال دریافت معوض صرف نظر نماید 
سیر ضرورت وجود حریم براي منابع آبھاي زیر زمیني ضمن برخي دیگر از حقوقدانان از جملھ منصورالسلطنھ در تف

  :طرح یك مثال چنین بیان میدارد
براي استفاده و انتفاع از یك مال موجبات و وسایلي الزم است كھ بدون آن وسایل انتفاع غیر ممكن و یا ال اقل كامل « 

نرا براي زراعت زمین استعمال و استفاده كند ، مثًال اگر كسي مالك یك حلقھ چاه یا قناتي باشد كھ باید آب آ. نمیگردد
ولي صرف داشتن این وسایل انتفاع اورا . وقتي مي تواند از این چاه و قنات استفاده كند كھ داراي چرخ و یا تلمبھ باشد

 نمي تواند كامل نماید مگر وقتي كھ در اطراف چاه مقداري زمین كافي وجود داشتھ تا بتواند وسایل خود را در آن
بگذارد یا آبي را كھ از چاه مي كشد بھ آنجا بریزد تا بھ كار زراعت و آبیاري بخورد پس در این صورت آن مقدار 
زمیني كھ در اطراف چاه یا قنات یا غیره براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد حریم محسوب شده كھ متعلق بھ 

ماده )١٠٨. (ي از طرف دیگران در آن مجاز نمي باشد صاحب چشمھ یا قنات بوده و ملك او تلقي میشود و ھیچ تصرف
قانون مدني پس از بیان تعریف حریم ، فلسفھ وجودي این تأسیس حقوقي را یك امر مھم عنوان مي كند و آن را  ١٣۶

ناشي با این تلقي آثار . قاعده و مالك كمال انتفاعمیداند كھ ھمین امر باعث شده كھ آنرا در حكم ملك صاحب حریم بداند 
  .از مالكیت امالك بھ حریم تسري یافتھ و مالك مي تواند بھ دو روش از ملك خود حفاظت نماید 

  
یعني آنكھ مالك بھ ھر نحو كھ خود صالح بداند و یا این كھ كسي حق اعتراض یا : روش اول ایجابي یا استفاده كامل

  .تعرض بھ وي داشتھ باشد ازمال خود بھره برداي واستفاده بنماید 
یعني مالك میتواند با ھر گونھ تجاوز یا تعرض دیگران بدلیل مالك بودن برخورد قانوني نموده : روش دوم سلبي 

لذا حریم براي تكمیل انتفاع و دفع ضرر از سوي دیگران است خواه این .وحمایت مقامات قانوني را بھمراه داشتھ باشد 
وز ، زیان بھ صاحب حریم مي رسد اما اگر تجاوزي نباشد درفرض تجا. ضرر بالفعل باشد و خواه بالقوه و فرضي

  )١١٠(و ) ١٠٩. (زیاني ھم مطرح نخواھد بود 
حریم در حكم ملك صاحب حریم است و تملك و تصرف در «: قانون مدني در بیان این امر تصریح دارد كھ ١٣٩ماده 

حیح نیست و بنابراین كسي نمي تواند در آن كھ منافي باشد با آنچھ مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالك ص
  ».حریم چشمھ و یا قنات دیگري چاه یا قنات بكند ، ولي تصرفاتي كھ موجب تضرر نشود جایز است 

یك نكتھ قابل ذكر است كھ نبایستي صاحب حریم اقداماتي بعمل آورد كھ موجب  ١٣٩در خصوص بخش انتھایي ماده 
زیرا در اسالم بصورت صریح ھر گونھ ضرر و ضرر رساندن بھ كلي منع . د تضرر و تعدي بھ حقوق سایر افراد گرد

  )١١١. (شده و این موضوع از اصول مسلم حقوقي حاكم بر روابط اجتماعي اسالم است 
بنابراین مالك حریم میتواندصرفًا تصرفاتي كھ متعارف باشد در حریم انجام دھد و فرض قانونگذار بر آن است كھ امالك 

  .اف قنوات كھ فاقد مالك ھستند توسط صاحب حریم قنات قابلیت تملك را دارا ھستندموات اطر
اگر كسي مالك چاه یا « :مي باشد كھ صراحتًا بیان مي دارد  ۶/۶/١٣٠٩قانون قنوات مصوب  ١مؤید این نظر ماده 

یا مجرا فقط از حیث  باشد تصرف صاحب چاه یا قنات) موات(قنات یا مجراي آبي در ملك غیر و یا در اراضي مباح
مالكیت قنات یا مجرا و براي عملیات مربوط بھ قنات و چاه و مجرا خواھد بود و صاحب ملك مي تواند در اطراف چاه 
یا مجرا یا اراضي واقعھ بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا ھر نوع تصرفاتي كھ بخواھد بنماید مشروط بر آنكھ تصرفات 

  ». را نشود او موجب ضرر صاحب قنات و مج
زیرا . بدین جھت است وقتي كسي در اراضي موات و مباحھ چاه آب یا قنات بكند و بھ آب برسد حق حریم پیدا مي نماید

پس از آنكھ از آبھاي مباحھ زیر زمیني استفاده نمود نسبت بھ منبع آب چاه یا قنات حق تقدم و اولویت در بردن آب پیدا 
سیلھ كندن چاه یا قنات جدید موجب نقصان آب چاه یا قنات سابق شوند وبرھمین اساس مي كند و دیگران نمي توانند بو

  .قانون مدني تآمین مي شود١٣٩و  ١٣۶حفظ حریم طبق مواد 
  
  :میزان حریم در قانون مدني  -٢

ار با قانونگذ. قانون مدني از نظر فني حدودي براي حریم قائل شده وجھات فني مھندسي موضوع را لحاظ داشتھ است 
علم و آگاھي بھ ضرورت محدود بودن حریم حسب مورد میزان حریم ھا را معین ساختھ و براي ھر یك از منابع آبي 

  .مقادیر معین شده از دو دیدگاه مورد توجھ قرار گرفتھ است . حریمي وضع نموده و این میزان حداكثر حریم مي باشد 
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  غالمرضا مدنیان :نویسنده 
  
  
 

  نوع استفاده از یك منبع: دیدگاه اول
گز و ھر گاه براي  ٢٠قانون مدني ھر گاه نوع استفاده از آب براي خوردن و آشامیدن باشد  ١٣٧ماده  بر اساس

لذا بر اساس این ماده قانونگذار با بیان نوع استفاده بھ وضع قاعده . گز معین شده است  ٣٠كشاورزي و زراعت باشد 
  .پرداختھ است 
  نوع وضعیت منبع آبي: دیدگاه دوم

  
گز ) ۵٠٠(حــریم چشمـھ و قنـات از ھر طـرف در زمـین رخـوه « : قانــون كھ اعـــالم میـدارد  ١٣٨ بر اساس ماده

در این ماده كھ نوع منبع آبي از نظر زمین قناتي و وضعیت مھندسي آن ) ١١٣(» گز است  ٢۵٠و زمین سخت ) ١١٢(
باشد با حالتي كھ این نوع منابع آبي در  مالك عمل قرار گرفتھ و چنانچھ وضعیت قنات یا چشمھ در اراضي مستحكم

  .اراضي ، ساختارغیر مستحكم متفاوت است 
  

یك ضابطھ حقوقي دیگر نیز وضع مي نماید و آن  ١٣٨لذا براي گریز از ھر گونھ مشكل قانونگذار در انتھاي ماده 
ر مقادیر مذكوره در این ماده و لیكن اگ« : گسترش حریم تا میزان مورد نیاز و جلوگیري از ضرر است و اشاره میدارد 

. افزوده مي شود) حریم (ماده قبل براي جلوگیري از ضرر كافي نباشد بھ اندازه اي كھ براي دفع ضرر كافي باشد بھ آن 
«  

اوًال حد انتھایي افزایش حریم چقدر مي باشد ، ثانیًا : در این ماده اشكاالت وسواالتي مطرح است كھ بیان مي شوند
كھ در .افزایش با چھ مرجعي است ، ثالثًا در صورت بروز اختالف چھ مالكي در اختیار حاكم مي باشد تشخیص این 

  .این باره قانون مدني ساكت است 
النھایھ با وجود این اشكاالت در بحث حریم قانون مدني، سایر قوانین توسط قانونگذار بھ نوعي این موارد را مرتفع 

و مقررات بعدي تعیین حریم را  ٣۵ار با تصویب قانون آب و نحوه ملي شدن آن در ماده مختصر آنكھ قانونگذ.ساختھ اند
بھ عھده كارشناسان وزارت نیرو قرار داده و برخي از حقوقدانان معتقدند كھ مواد قانون مدني با تصویب قانون آب نسخ 

  )١١۴. (ضمني شده است 
  
  
  
  

  حفاظت ثبتي از قنوات:بخش چھارم 
  

  كلیات:  فصل اول
  

بدیھي است یكي از جنبھ ھاي حفاظت قانوني از قنوات توجھ داشتن بھ این مھم است كھ وضعیت مالكیت منابع آبي باید 
اثباتي . از سوي قانونگذار بھ رسمیت شناختھ شود و اقدامات ثبتي یكي از جنبھ ھاي اثباتي و سلبي تثبیت مالكیت است 

ن مالكیت قنوات و یا تعریف حق ارتفاق یا سایر حقوق قانوني ھمانند حق حریم از آن جھت كھ بھ محض بھ ثبت رسانید
و غیره مالك ثبتي از كلیھ آثار مالكیت برخوردار مي شود و میتواند بھ عنوان مالك قانوني تمامي حمایتھاي مندرج در 

ء نماید و سلبي از آن جھت كھ با قوانین را از مقامات قانوني مطالبھ و حتي نسبت بھ اشخاص ثالث بھ این مالكیت اتكا
داشتن سند مالكیت و جري تشریفات ثبتي و تسلیم ورقھ مالكیت میتواند از ھجمھ معارضین ملك خود را محفوظ داشتھ و 

  .ادعاھاي مالكیت افراد غیر مالك را از خود سلب و با حمایت مقامات قانوني این ادعاھا را منتفي سازد 
  .افراد بھ ثبت مالكیت خود نیز دارا دو بعد است  فرض قانونگذار براي ترغیب

قانونگذار در بحث قوانین ثبتي فرایند بھ رسمیت شناختن مالكیت افراد در خصوص : بعد اول پذیرش رسمي مالكیت 
 دولت: اموال غیر منقول از جملھ منابع آبي را مشروط و موكول بھ انجام تشریفات ثبتي نموده و صراحتًا اعالم میدارد 

با این لحاظ تمامي مالكین مشمول این ) ١١۵(فقط كسي را مالك مي شناسد كھ نام وي در دفتر امالك بھ ثبت رسیده باشد 
قانون مكلف ھستند جھت شناسایي مالكیتشان وفق موازین و مقررات ثبتي در مواعد و شرایط مخصوص اعالمي 

  .رت نمایند ادارات ثبت نسبت بھ درخواست و اخذ سند مالكیت رسمي مباد
قانون ثبت كھ از قواعد آمره و جزء الزامات نظم عمومي  ۴٧و  ۴۶بموجب ماده : بعد دوم الزام ثبت اسنادعادي 

اجتماعي محسوب است قانونگذار در یك اقدام تكلیفي و مؤثر بھ كلیھ ادارات و محاكم دستور داده تا از قبول و پذیرش 
مناطقي كھ اجراي قانون ثبت در آن منطقھ بطور عمومي اعالن و الزامي شده اسناد عادي مالكیت اموال غیر منقول در 

  .خودداري نمایند و ھمین الزام قانوني بھ نوعي مالكین را ترغیب یا ناچار از پیگیري ثبت مالكیت خود مي سازد 



  )٢(حفاظت قانوني از قنوات و منابع آبھاي زیر زمیني : عنوان مقالھ 
  

  غالمرضا مدنیان :نویسنده 
  
  
 

ظام حاكم بر مالكیت ذكر این نكتھ در این مقال حائز اھمیت است كھ تكالیف مندرج در قانون ثبت ھمگي در راستاي ن
مي باشد و بدیھي است كھ با  ١٣۴٧خصوصي قانون مدني تا قبل از تصویب قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 

طبیعي است كھ با این مقررات نسخ  ۵٨وضع قواعد جایگزین و نیز تصویب قانون اساسي جمھوري اسالمي سال 
را منابع آبي كًال از مالكیت خصوصي خارج شده و در مالكیت ضمني شده و در حال حائز قابلیت اجرایي ندارند، زی

لكن با تصویب قانون توزیع عادالنھ آب حقابھ افرادي كھ داراي اسناد معتبر باشند بھ .حكومت اسالمي قرار گرفتھ اند 
  .آن گویاي این مھم مي باشد  ١٨مقررات قانون توزیع عادالنھ آب در ماده . رسمیت شناختھ شده است 

  
  

  قواعد ثبت قنوات: فصل دوم 
  
  :دفاتر قانوني ثبت  -١
  

مقرر گردیدكھ آئین نامھ قانون  ١٣١٠قانون ثبت مصوب  ٢٨،  ٢٧،  ٢۶،  ١۶،  ١۴،  ٨،  ٧،  ۵، ۴بموجب مواد 
  .آئین نامھ مذكور بھ تصویب رسید  ١٣١٧توسط ھیئت وزیران تھیھ و مورد تصویب قرار گیرد كھ نھایتًا در سال 

وجب ماده اول آئین نامھ مقررشد تا در ھراداره یا دایره ثبت اسناد و امالك دفاتري براي ثبت وقایع ثبتي پیرامون بم
  .اراضي و امالك و سایر وظایف ادارات ثبت تھیھ و اقدامات ثبتي در آنھا حسب مورد بھ ثبت برسد 

  )١١۶: (فقره ھستند كھ عبارتند از  ١٢اسامي این دفاتر كھ بموجب ماده اول آئین نامھ تعیین گردیده شامل
  دفتر ثبت موقوفات-۴دفتر امالك توقیف شده -٣دفتر نماینده امالك  -٢دفترامالك  -١
  دفتر امالك مجھول المالك -٨دفتر توزیع اظھارنامھ  -٧دفتر سپرده ھا  -۶دفتر گواھي امضاء  -۵
  دفتر ثبت قنوات-١٢دفتر آمار -١١دفتر اسناد رسمي  - ١٠دفتر ثبت شركتھا  -٩

بلحاظ اھمیت برخي از دفاتر قانونگذار مقرر داشتھ تا برخي از این دفاتر در دو نسخھ تھیھ شوند كھ یك نسخھ از آن در 
بموجب این ماده دفاتري كھ . سازمان ثبت اسناد و امالك كشورو نسخھ دوم در اداره یا دایره مربوطھ نگھداري گردد 

  دفتر ثبت قنوات -٢دفتر امالك - ١: فقط دو دفتر ھستند مشمول این قاعده مي شوند 
ھمچنین گردش كار و روند ثبت امالك یك منطقھ از مرحلھ ثبت عمومي و آگھي ھاي قانوني تا صدور سند مالكیت 
بموجب این آئین نامھ بشرح مواد آن منعكس شده كھ در خصوص قنوات نیز در آن قواعدي وضع شده كھ بھ بررسي و 

  .ا پرداختھ مي شود بیان آنھ
  
  انواع قنات از نظر قانون ثبت -٢

  .از دیدگاه قانون ثبت قنوات دونوع است 
  .قنواتي كھ تابع امالك بوده و مستقًال مورد معاملھ واقع نمي شود : نوع اول 
  .قنواتي كھ تابع امالك نبوده و مستقًال مورد معاملھ واقع مي گردد : نوع دوم 

ابع ثبت ملك است و در ذیل ھمان ثبت آورده مي شود ، اما براي قنوات مستقل دفتر جداگانھ اي ثبت قنوات غیر مستقل ت
آئین نامھ اجرایي قانون ثبت در دفتر  ١٢۶بھ نام ثبت قنوات تخصیص داده مي شود و این قنوات بھ دستور ماده 

آئین نامھ  ١٩۵قید مي گردد و ماده  در ثبت قنوات مبدأ و مظھر قنات و حقوق ارتفاقي. مخصوص قنوات ثبت مي گردد 
  )١١٧. (قانون ثبت بر این مطلب داللت دارد 

ھمچنین طبق مقرر شده و با رعایت مقدار قنوات ھر ناحیھ و بھ لیست سھام وعدة مالكین آن ، یك یا چند دفتر براي ثبت 
  )١١٨. (قنوات یك یا چند ناحیھ اختصاص داده شود 

مالك و دفتر ثبت قنوات ازجھت متضمن بودن حقوق اشخاص دارد و نیزبراي جلوگیري نظر بھ اھمیت خاصي كھ دفتر ا
ولي این آئین نامھ اشاره مي نمایدكھ این دفاتردر تھران یك نسخھ و . از نابودي آنھا تدبیر مناسبي صورت گرفتھ است 

لزلھ یا حریق یا اشغال نظامي و براي شھرستانھا دو نسخھ تھیھ مي شود با این ترتیب در مواقعي كھ بر اثر سیل یاز
مي باشد میتواند مورد استفاده قرار گرفتھ ) مركز( جنگ دفاتر موجود در محل از بین برود ، نسخھ دوم آنھاكھ درتھران

  )١١٩. (و سبب حفظ حقوق اشخاص باشد 
  

ب اطمینان بخشي را در نظر آئین نامھ قانون ثبت براي امالك و قنوات خارج از تھران ، ترتی ١گر چھ تبصره ذیل ماده 
گرفتھ اما درمورد دفاترامالك و قنوات تھران مقرر داشتھ كھ صرفًا در یك نسخھ تھیھ شوند كھ تصمیم ناقصي است و با 
توجھ بھ وسعت و اھمیت دفتر امالك و قنوات در تھران ، بنظر مي رسدالزم باشد كھ آئین نامھ از این جھت اصالح 

  )١٢٠. (مني نگھداري تا از ھر گونھ آسیب و خطري مصون و محفوظ باشد گرددونسخھ دوم در جاي ا
  :بر اساس قانون ثبت انجام ثبت یك ملك مستلزم طي مراحلي است كھ این مراحل مختصرًا عبارتنداز 
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  آگھي ھاي قانوني - ٣شماره گذاري امالك و پالك كوبي مناطق مختلف  -٢اعالن ثبت عمومي -١
  درج نام مستدعیان ثبت براي اطالع عموم -۶قبول درخواست ثبت -۵توزیع اظھار نامھ  -۴
  پرداخت ھزینھ ھاي ثبتي -٩تحدید حدود - ٨مھلت قانوني براي اعتراض  -٧
  تھیھ پیش نویس و صدور سند مالكیت- ١٠

 آئین نامھ اجرایي قانون ثبت چگونگي نحوه عمل ادارات ثبت را براي قنوات اعالم١٢در خصوص ثبت قنوات ماده 
ھر بخشي كھ بھ ثبت عمومي گذارده مي شود قنوات آن بخش ھم باید جزو « : اشاره دارد  ١٢ماده . كرده است 

سایرامالك براي ثبت عمومي منظورو آخرین نمره آن بخش بھ قنوات داده میشود و در اظھار نامھ ، دفتر توزیع 
ھر گاه قنوات از متعلقات ملك است و . قید مي شود اظھارنامھ و آگھي ھا نیز شماره ، اسم قنوات ، مبدأ و مظھر آن 

  .جداگانھ مورد معاملھ واقع نمیشود تابع اصل ملك بوده و شماره مستقلي ندارد 
ھر گاه ششدانگ قنات یا چشمھ مال « : براي تشریح وضعیت مالكیت قنوات اشاره نموده است كھ  ۴٣ھمچنین در ماده 

ماره مخصوص بھ آن داده مي شود و اگر مالكین متعدد باشند باید میزان سھام یك نفر است بھ منزلھ یك ملك است و ش
ھر یك از روي ساعت و گردش شبانھ روز معین شود و درخواست ثبت ھر سھم مستقًال پذیرفتھ مي شود و تمام قنات 

  )١٢١. (یاچشمھ داراي یك شماره است 
اكنھ ھایي كھ از قنوات در امالك مورد درخواست ثبت موجود درخواست ثبت پ« آئین نامھ نیز اشاره مي نماید  ۴۴ماده 

  )١٢٢(» .است ، بدون اجازه صاحب قنوات پذیرفتھ نمي شود 
براي قنوات بایددر آگھي و صورت مجلس مبدأ و « : آئین نامھ نیز با تأكید برروند موضوع اشاره دارد كھ  ۶۵ماده 

  )١٢٣(» .مظھر قنات و حقوق ارتفاقي اشخاص قید گردد 
ثبت اعیاني شامل قنوات ھم مي گردد ، یعني نسبت بھ  ۶/١٢/١٣٢۵بنابر رأي مشورتي شوراي عالي ثبت در مورخ 

  .قنوات ھمانند سایر اموال و اعیاني غیر منقول اقدام مي شود 
جنبھ قانون اساسي نسبت بھ امالك عمومي و نیز قنواتي كھ ۴۴قانون مدني و نیز اصل ٢۶،  ٢۵،  ٢۴بر اساس ماده 

  )١٢۴. (عمومي دارند و جزء اموال عمومي در اختیار دولت ھستنددرخواست ثبت پذیرفتھ نمي شود 
بدین لحاظ در مجموعھ بخشنامھ ھاي ثبتي با عنایت بھ تصویب قانون توزیع عادالنھ آب و با توجھ الزامات مندرج در آن 

انین مغایر طبق این قانون نفي شده ادارات ثبت از پذیرش كھ مداخلھ در امور آنھا كًال در اختیار وزارت نیرو است و قو
  )١٢۵. (ثبت نسبت بھ آبھایي كھ مشمول قانون ھستند ممنوع گردیدند 

  
  ثبت حقوق ارتفاقي نسبت بھ قنوات -٣

علي االصول وفق موازین قانون مدني حقوق ارتفافي نسبت بھ اموال غیرمنقول پذیرفتھ شده است در این نظام حق 
قانون مدني در این  ٩٣ماده . عبارت است از حقي كھ براي یك شخص در ملك غیر منقول دیگري ایجادمي شود  ارتفاق

  »حقي است براي یك شخص در ملك دیگري : ارتفاق« خصوص تصریح دارد كھ 
خانھ ھرگاه زمین یا خانھ كسي براي فاضالب یا آب باران زمین یا « : دراین خصوص مثالھایي میتوان بیان نمود 

دیگري بوده باشد عبور آب یا فاضالب یا حق عبورمندرج در این قبیل موارد تحت عنوان حق ارتفاق تلقي مي شود و 
  ».مالك ملك حق جلوگیري از این حق را ارتفاق ندارد ، زیرا این حق نسبت بھ این ملك ایجاد شده است 

ون مدني مفصًال بھ آن پرداختھ مي شود نكتھ مھم لذا صرف نظراز شقوق و مباني این بحث كھ باید در چارچوب قان
آئین نامھ در ھنگام تحدید حدود ۶٨و  ۵۶آنست كھ این قبیل حقوق نسبت بھ امالك و قنوات جاري بوده و بر اساس ماده 

ھر چند ) ١٢۶. (امالك و قنوات حقوق ارتفاقي موجود و ثابت شده اشخاص غیر ، در صورتمجلس تحدیدي قیدمي گردد
زم نیست در آگھي ھاي نوبتي منتشره توسط واحد ثبتي حق ارتفاقي ذكر گردد ولي باید در ذیل آگھي قید شود كھ كھ ال

  )١٢٧.(حقوق ارتفاقي در موقع تحدید حدود در صورت مجلس منظور خواھد شد 
د شده است مي نھایت آنكھ اشخاصي كھ داراي حقوق ارتفاقي در ملك غیر باشند و حقوق ارتفاقي آنان در سندغیر قی

آئین نامھ اجرایي قانون ثبت نسبت بھ اخذ گواھینامھ حق ارتفاق مبادرت ١١٢توانند با پرداخت ھزینھ مربوطھ وفق ماده 
  )١٢٨. (نمایند و این گواھینامھ از جھت اثبات حق ارتفاقي براي صاحب آن اعتبارسند مالكیت را دارد 

  
  آثار ثبت ملك در دفترامالك -۴

  :قانون ثبت كھ اشاره میدارد ٢٢بموجب ماده 
ھمین كھ ملكي مطابق قانون در دفتر امالك بھ ثبت رسید دولت فقط كسي را كھ ملك بھ اسم او بھ ثبت رسیده و یا كسي « 

كھ ملك مزبور بھ او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر امالك بھ ثبت رسیده یا اینكھ ملك مزبور از مالك رسمي 
  ».رسیده باشد مالك خواھد شناخت ارثًابھ او 
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قانونگذار فرض را بر این قرارداده ، تا نسبت بھ امالك یا قنواتي كھ جریان ثبتي آنھا بھ پایان رسیده ھیچگونھ ادعایي را 
 ٢٣بھ عنوان استثناء پذیرا است،مضافًا در خصوص ماده  ٣١و  ٢٣نمي پذیرد و فقط حقوق ارتفاقي را بشرح ماده 

  :شاره میدارد قانون ثبت ا
دارند ، بھ ھیچ عنوان و در ) اعم از دایر و بایر(ثبت ملك بھ حقوق كساني كھ در آن ملك مجراي آب یا چاه یاقنات « 

  ».ھیچ صورت خللي وارد نمي آورد 
براي این ماده در حقیقیت استثنایي بر آثارمنفي ثبت امالك مي باشد و علت آن ھم اھمیت ویژه اي است كھ قانونگذار 

مسئلھ آب ، آبیاري و استخراج آب از زمین قایل شده و سعي كرده حقوق این قبیل اشخاص را بھر صورت و در ھر 
این اھتمام بھ خاطر وضع خاص طبیعي و جغرافیایي كشور ایران است كھ با وجودداشتن خاك زیاد . حال حفظ نماید

گان قنوات ، چاھھاي عمیق و نیمھ عمیق و سایر كساني كھ كشوري كم آب است و قانونگذار بھ نوعي تشویق احداث كنند
  )١٢٩(بھ افزایش آب كمك مي كنند الزم دانستھ است 

نھایت آنكھ بررسي حاضر در فوق جنبھ تاریخي حقوق ثبت مي باشد و ھم اكنون وفق قانون توزیع عادالنھ آب ھر گونھ 
  .ردد اقدام ثبتي باید با رعایت قواعد آمره این قانون معمول گ

  
  

  حفاظت جزائي قنات: بخش پنجم 
  

  كلیات: فصل اول 
  

ھمزمان با برنامھ ریزي قانونگذار براي تدوین اصول حاكم بر روابط مدني اجتماع بموجب قانون مجازات عمومي سال 
تھیھ و تدوین مقررات جزایي مربوطھ در بخشھاي مختلف در دو بخش جزاي عمومي و حقوق جزاي  ١٣٠۴

حقوق جزاي ایران با استفاده ناقص از قواعد حقوق جزایي اسالم و پاره اي كشورھاي .صورت پذیرفت اختصاصي 
اصول . غربي بصورت توأمان مورد تلفیق قرار گرفتھ و با قبول این اصول مقررات جزایي بھ تصویب رسیده است 

اب بال بیان ، عطف بھ ما سبق نشدن حاكم بر مقررات جزایي ھمانند اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتھا ، قبح عق
قوانین كیفري ، حاكمیت اصل برائت ، اصل تساوي افراد در برابر قانون و اصل محاكمھ افراد در محاكم قانوني یا چند 
مرحلھ اي بودن محاكمات و نیز طبقھ بندي جرائم ، پایھ ھاي سیاست كیفري را تشكیل مي دھند و محاكم مكلف ھستند كھ 

  )١٣٠. (فري خود را وفق این اصول در جامعھ بھ مورد اجرا بگذارند تصمیمات كی
و اصالحات بعدي قانون ،  ١٣۵٢و  ١٣٠۴در نظام قضایي قبل از انقالب اسالمي و بموجب قوانین مجازات عمومي 

جرائم از حیث شدت و ضعف مجازاتھا بھ چھار نوع مختلف بھ ترتیب جنایت ، حنجھ مھم ، حنجھ كوچك تقصیر و 
لكن پس از ) ١٣١(خالف تقسیم مي شده اند كھ بر حسب اھمیت جرم مجازاتي از سوي قانونگذار معین گردیده بود 

پیروزي انقالب اسالمي ترتیب قبلي توسط تدوین كنندگان قوانین كیفري كنار گذاشتھ شد و انواع جرائم مستوجب عقوبت 
ازاتھاي بازدارنده تقسیم و انواع مجازات بھ قتل ، صلب ، بھ ترتیب اھمیت بھ قصاص ، حدود ، دیات ، تعزیرات و مج

  )١٣٢. (رجم ، قطع ، حبس ، شالق ، جزاي نقدي و پرداخت دیھ تقسیم بندي شده است 
در خصوص نظام كیفري حاكم بر آبھا بھ ھر دو شكل فوق الذكر برخورد مي نمائیم ، و بستھ بھ شرایط حاكم بر وضع 

مختلف منابع آبي در ھر دو نظام از اصول فوق پیروي شده است ، ضمن آنكھ پاره اي  قواعد جزایي در خصوص جرایم
از جرائم عمومي مربوط بھ آبھا در قانون مجازات عمومي یا اسالمي مورد توجھ قرار گرفتھ كھ از جملھ میتوان بھ 

اره كردو ھمچنین نیز برخي دیگر سرقت ، تخریب ، اخالل در تأسیسات آبي ، آلودگي آبھا ، استفاده غیر مجاز از آب اش
از موارد كیفري در قالب قوانین اختصاصي آب ھمانند قانون آب و نحوه ملي شدن آن و قانون توزیع عادالنھ آب یا 
قوانین مختصھ اوایل انقالب كھ بطور ویژه توسط قانونگذار براي جلوگیري از بروز اخالل و بي نظمي در تأسیسات 

  .كھ ما در مباحث و فصول آینده بھ آنیا اشاره مي نماییم . د آب و برق بھ تصویب رسی
  

لكن این نكتھ قابل ذكر است كھ از نقطھ نظر حقوق جزاي ایران براي ھر جرم باید سھ ركن مادي ، معنوي و قانوني 
  :وجود داشتھ باشد ، تا بتوان یك فعل با ترك فعل را جرم دانست ، در توضیح باید اشاره كرد كھ 

عبارت است از عمل یا ترك عمل بخصوصي كھ قانونگذار نسبت بھ آن اوامر یا نواھي خود را بیان : ركن مادي  -١
داشتھ مثًال قانونگذار ربودن و سرقت تأسیسات آبي را یك عمل غیر قانوني میداند پس فعل ربودن باید تحقق یابد تا ركن 

  .مادي جرم اثبات گردد 
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مثًال یك فرد با علم بھ نداشتن . ز انگیزه و قصد سوء فرد براي یك فعل مجرمانھ است عبارت است ا: ركن معنوي  -٢

حقابھ و پروانھ مصرف مفید و یا قرارداد تأمین آب از آب ھاي تحت كنترل وزارت نیرو بھره برداري غیر مجاز بنماید 
  .ل میدھد در این حال سوء نیت مرتكب در استفاده از منابع آبي ركن معنوي جرم را تشكی.
  
عبارت است از اینكھ قانونگذار انجام یك فعل یا عدم انجام آن را بھ عنوان یك جرم تلقي و با انتشار : ركن قانوني  -  ٣

مثال ھر گاه قانونگذار دخالت در منابع آبي را جرم بداند ، . قانون از آن تاریخ ، آن عمل جرم محسوب مي گردد 
  )١٣٣.(ا ركن قانوني جرم محسوب مي گردد تصویب قانون در این خصوص مقارن ب

براي یك فعل مجرمانھ است كھ قاضي ) مادي ، معنوي ، قانوني( نھایت آنكھ با فرض جمع شدن اركان سھ گانھ جرم 
دادگاه میتواند نسبت بھ ِاعمال مجازات مبادرت نماید و اال با فقدان ھر یك از این عناصر مرتكب را مجرم نمي شناسدو 

  .ت وي راصادر مي نمایدرأي برائ
بدیھي است ھمانگونھ كھ . روند مربوط بھ حفاظت كیفري از آب و قنوات تابعي از شرایط مالكیت آبھا محسوب مي شود 

در نظام قانون مدني گذشت تا ھنگامي كھ دولت در مسایل مربوط بھ آب دخالت و نظارت فعال و مستمري از خود نشان 
. ن بخش بھ مراتب كمتر از زماني است كھ خود متولي امور آب كشور محسوب گشت نمیداد میزان حفاظت وي در ای

بدین لحاظ در نگرش كیفري بھ مسایل آب این دیدگاه ھمیشھ مورد عنایت قانونگذار بوده كھ آب تابعي از قواعد مالكیت 
میني اعم از قنات و غیره را چنانچھ قصد داشتھ باشیم سیر تحول و تطور قوانین كیفري منابع آبھاي زیر ز. آن است 

  .حساسیت دولت و حاكمیت مركزي در این خصوص مي شویم . بررسي كنیم بھ تدریج شاھد افزایش قواعد جزایي
قوانین جزایي اختصاصي آب  -٢قوانین عمومي جزایي  -١: در بررسي حاضربھ سھ بخش عمده قانوني اشاره مي كنیم 

  قوانین مستقل جزایي -٣
  
  

  وانین كیفري عمومي حفاظت از منابع آبيق: فصل دوم 
  
  ١٣٠۴قانون مجازات عمومي سال  -١

از سوي قانونگذار بھ تصویب رسیده در ذیل فصل دوازدھم  ١٣٠۴ماده در سال  ٢٨٨قانون مذكور كھ مشتمل بر 
د آتش بھ وضع مقررات در خصوص موار» حرق ، تخریب و اتالف اموال و حیوانات « كیفرھاي قانوني تحت عنوان 

  :آن اشاره میدارد ٢۵٧و در ماده . سوزي ، تخریب و اتالف منابع آبي بھ صورت كلي وضع قاعده نموده است
یا راھھا ، پلھا و مجاري آنھا و نیز ھر نوع اشیاء منقولھ و غیر .... ھر كسي عمارت یا كشتي یا انبار یا كارخانھ « 

ف نماید در صورتیكھ مال خود او نباشد بھ حبس تأدیبي از شش ماه تا دو منقولھ را خراب كند یا بھر نحو كًال یا بعضًا تل
  )١٣۴(» سال و بھ تأدیھ غرامت از ده الي دویست تومان محكوم مي شود 

  .ھمچنین در موردي كھ تخریب بوسیلھ مواد محترقھ باشد در ماده بعد مجازات شدیدتري را وضع نموده است 
ه جرائم مذكور در ماده سابقھ بوسیلھ بمب یا مواد محترقھ واقع شده باشد جزاي آن ھر گا« : تأكیده نموده  ٢۵٨ماده 

  »حبس مجرد از دو تا پنج سال است
ھركس بواسطھ سرقت ویا «:این قانون براي برخي جرایم مربوط بھ سرقت وقطع آب بیان میدارد ٢۶٢مضافا در ماده 

تادیبي از یازده روز تا سھ ماه وپرداخت غرامت از  قطع آب دیگري باعث خشك شدن محصول اشخاص گردد بھ حبس
ده تا دویست تومان محكوم میگرددواگر جرائم مذكور در شب و بوسیلھ سھ نفر یا بیشتر باشد مجازات آن از یك تا سھ 

  ».سال حبس تادیبي خواھد بود
  
  ١٣۵٢قانون مجازات عمومي سال  – ٢

آن جرائم از حیث شدت و ضعف بر سھ نوع مقرر گشتند كھ  ٧ و مخصوصًا ماده ۵٢در قانون مجازات عمومي سال 
اعدام -١خالف و مجازاتھا ھم از حیث شدت و ضعف بھ ترتیب عبارت شدند از  -٣ـجنحھ ٢جنایت  - ١عبارت بودند از 

سال لكن از  ١٠حبس جنایي درجھ دو از دو سال تا  -٣سال  ٢۵حبس جنائي درجھ یك از سھ سال تا  - ٣حبس دائم  -٢
نبھ تعیین سیاست كیفري جدید برخي مجازاتھاي حبس بھ جزاي نقدي تبدیل و بھ محاكم اختیارات افزونتري اعطاء شد ج

  :قانون مذكور اشاره میدارد  ١١ماده 
روز حبس باشد از این پس حكم بھ حبس ، جزاي نقدي از  ۶١در ھر مورد كھ قوانین حداكثر مجازات كمتر از « 

روز حبس و حداقل آن كمتر از این باشد  ۶١ده خواھد شد و ھر گاه حداكثر مجازات بیش از ریال دا ٣٠٠٠٠تا  ۵٠٠١
دادگاه مجاز است كھ حكم بھ بیش از دو ماه حبس یا جزاي نقدي بھ مبلغ فوق بدھد و در صورتیكھ در موارد فوق حبس 

  ».ازات نقدي با ھم جمع خواھد شد توأم با جزاي نقدي باشد و بجاي حبس جزاي نقدي مورد حكم قرار گیرد ھر دو مج
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لكن با بررسي بعمل آمده در كلیھ موارد قانون مجازات عمومي در مي یابیم كھ قانونگذار صرفًا بخش اول قانون 
بوده تغییر داده و احكام قانوني قانونگذار در خصوص  ۵٩تا  ١را كھ شامل مواد ١٣٠۴مجازات عمومي سال 

  .یر مانده است مجازتھاي جرائم مختلف بدون تغی
بر اساس این رویھ قانونگذار با این باور كھ براي انواع جرائم مربوط بھ آب در قانون آب و نحوه ملي شدن آن تعیین 

  )١٣۵. (مجازات نموده نیازي بھ تدوین و اصالح این قوانین در چارچوب قانون مجازات عمومي احساس ننموده است 
  
  ١٣۶٢قانون مجازات اسالمي سال  -٣
  

ساختار سیاست كیفري سابق توسط قانونگذار تغییر یافت و فرض بر آن قرار  ۵٧با حلول انقالب اسالمي در سال 
گرفت كھ بایستي برخي از قوانین و مقررات بطور كلي تغییر یابد، بر ھمین اساس قانون مجازات اسالمي بصورت 

تصویب كمیسیون قضایي حقوقي مجلس شوراي اسالمي آزمایش در چند بخش توسط قانونگذار در دوسال متوالي بھ 
  .رسید

آن بخش از قوانین مربوط بھ مسایل عام جامعھ كھ مربوط بھ نظم عمومي و انتظام اجتماعي بوده تحت عنوان قانون 
الزم بھ ذكر است كھ براي مسایل مختص بھ آب قانون .، تصویب گشت ١٣۶٢مجازات اسالمي و تعزیرات در سال 

بھ تصویب رسیده لكن مسایل مرتبط با سرقت آب در این قانون مورد توجھ قرار  ١٣۶١النھ آب در سال توزیع عاد
  .نگرفتھ است 

ھر كس حاصل دیگري را بچراند یا تاكستان یا باغ میوه یا نخلستان كسي « : قانون تعزیرات اشاره مي نماید  ١٣٢ماده 
بھ واسطھ سرقت یا قطع آبي كھ متعلق بھ آن است مرتكب جرم  را خراب كند یا حاصل دیگري را قطع یا درو كند یا

  .ضربھ محكوم مي شود  ٧۴عالوه بر تأدیھ خسارات وارده بھ شالق تا ... گردد 
محرومیت از تمام یا برخي از  - ۴شالق  -٣جزاي نقدي  - ٢حبس  -١مجازات ھاي مربوط بھ این قانون عبارتند از 

برخي از جرائم بصورت تعیین حداكثر وضع قاعده نموده است یعني قاضي میتواند حقوق اجتماعي كھ قانونگذار براي 
این قانون علیرغم آزمایشي . ضربھ شالق نسبت بھ مرتكب اعمال نماید  ٧۴بنا بھ تشخیص خود مجازات را تا حداكثر 

  )١٣۶. (قدرت اجرایي داشتھ است  ١٣٧۵بودن بھ واسطھ ضرورتھاي اجرایي انقالب تا سال 
  
  ١٣٧۵قانون مجازات اسالمي سال  -۴
  

با عنایت بھ اینكھ یك دوره نسبتًا طوالني قوانین مربوط بھ مجازات اسالمي بخش حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات در 
اجتماع بھ مورد اجرا گذاشتھ شده و قانونگذار عواقب اجراي برخي از قوانین را در عمل مشاھده نموده بود لذا بر اساس 

بوسیلھ مجلس شوراي اسالمي در بخشھاي  ١٣٧٠جتناب ناپذیر زماني قانون مجازات اسالمي در سال ضرورتھاي ا
بھ طول  ١٣٧۵حدود ، قصاص و دیات مورد بازنگري قرار گرفت ولي تجدید نظر در قوانین بخش تعزیرات تا سال 

كھ مرتبط بامسایل آب وقنوات نمي مشتمل برمواردي است  ١٣٧٠انجامید با توجھ بھ اینكھ قانون مجازات اسالمي سال 
بھ روي این  ١٣٧۵باشدازتوضیح آنھاخودداري مي شودولي بلحاظ قرارداشتن مسایل آب درقانون مجازات اسالمي سال

قانون پرداختھ مي شود با وسعت نظر و كثرت مسایل مبتال بھ جامعھ ضمن بازنگري در رویھ قانوگذاري مبني بر 
مجازات حبس بعنوان مجازات جایگزین مسایل مربوط بھ سرقت آب ، استفاده غیر مجاز اعمال مجازات شالق و تعیین 

از آب و تخریب تأسیسات آبي ، آلودگي آب ، بصورت یكجا مورد توجھ قرار گرفت و قواعدي بھ شرح زیر وضع 
  .گردید 
ال حبس اعالم میدارد و در خصوص سرقت تأسیسات آب و برق مجازات سارقین را از یك تا پنج س ۶۵٩در ماده  -۴-١

  .چنانچھ مرتكب مستخدم سازمانھاي متولي آ ب و برق باشد حداكثر مجازات باید اعمال گردد 
براي كساني كھ بدون پرداخت حق انشعاب آب و برق و مبادرت بھ استفاده غیر مجاز مي نماید  ۶۶٠در ماده  -۴-٢

  .در نظر گرفتھ است  عالوه بر جبران خسارت مجازاتھایي معادل تا سھ سال حبس
تخریب ، تحریق یااخالل مي نماید حبس از سھ تا ده ... براي كساني كھ در تأسیسات آب و برق و  ۶٧٨در ماده  -۴-٣

سال منظور نموده و چنانچھ مرتكب قصدیا مقابلھ یا براندازي حكومت راداشتھ باشد مجازات وي اعدام در نظر گرفتھ 
  .این قبیل موارد را از یك تا سھ سال حبس اعالم نموده است  شده است و مجازات شروع بھ جرم

براي آلودگي منابع آبي اعالم میدارد چنانچھ مجازات این قبیل موارد در قوانین خاص شدیدتر نباشد  ۶٨٨در ماده  -۴-۴
  )١٣٧.(مجازات آلوده كنندگان منابع حبس تا یكسال خواھد بود 
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  حفاظت از منابع آبيقوانین كیفري اختصاصي : فصل سوم 
  

پاره اي از قوانین یا مقررات توسط قانونگذار در راستاي وظایف اختصاصي وزارت آب و برق سابق یا وزارت نیرو 
وضع شده و ھمزمان با مقولھ ھاي مختلف و جنبھ ھاي گوناگون مسایل آبي بھ وضع مجازات براي مرتكبین جرائم 

  :بھ دو گونھ اند این قوانین خود . مربوطھ پرداختھ است 
  قوانین حفاظت از آب: قوانین عمومي آب ب : الف 

قوانین عمومي آب شامل قانون توزیع آب و نحوه ملي شدن آن و قانون توزیع عادالنھ آب است كھ دو قانون عام مربوط 
ضرورتھاي خاص بھ بھ مسایل آب ھستند و قوانین حفاظت از آب شامل تمامي مقرراتي است كھ قانونگذار بر حسب 

  .نقطھ مشترك این قوانین را میتوان بھ چند گزینھ مھم تقسیم بندي كرد . تدوین قوانین اختصاصي و شدید پرداختھ است 
  

  .این قوانین خاص مسایل مختلف جرائم آبي را بیان مي دارند : اول 
  .باشد  میزان مجازات مندرج در این قوانین عمدتًا شدیدتر از سایر قوانین مي: دوم 
بھ لحاظ انگیزه معنوي برخي از جرائم كھ بھ منظور اخالل یا براندازي حكومت باشد دادگاه اختصاصي مرجع : سوم 

  .دیگري مشخص شده است 
این قوانین عمدتًا بھ دلیل شرایط خاص در یك مقطع زماني كارایي داشتھ است و در حال حاضر برخي از آنھا : چھارم

  .وب مي گردد جزء قوانین متروكھ محس
قاضي ھنگام صدور رأي در حال حاضر ناچار است با استفاده از قواعد ناسخ و منسوخ و بررسي انگیزه : پنجم

دادگاه انقالب یا داگاه ( مجرمانھ مرتكب بررسي نماید كھ اوًال چھ قانوني حاكمیت اجرایي دارد ، ثانیًا چھ مرجعي 
  .میزان مجازات با توجھ بھ انگیزه متھم قابلیت اعمال دارد صالحیت صدور حكم دارد ، ثالثًا چھ ) عمومي

  
  .ما در این فصل مواردقوانین الف و ب را ذكر مي نمائیم 

  قوانین عمومي آب: الف 
  ١٣۴۵قانون حفظ و حراست از منابع آبھاي زیر زمیني كشور مصوب  -١

بھ وضع تخلفات قناتھاي را پروانھ اشاره دارد  ۶و  ۵بھ تصویب رسیده در دو ماده  ١/٣/١٣۴۵این قانون كھ در تاریخ 
اشخاص و افرادي كھ پروانھ دریافت داشتھ اند موظف ھستند كلیھ شرایط مندرج در پروانھ « عنوان داشتھ ۵ماده .

مربوط بھ چاه یا قناتھایي را كھ حفر مي نمایند رعایت نموده و در صورت تخلف ، پروانھ آنان براي مرتبھ اول بھ مدت 
  ».ه و در صورت تكرار براي ھمیشھ از طرف وزارت آب و برق لغو مي شود ما ٢

مأمورین وزارت آب و برق در صورت عدم رعایت این مواد ، بھ مالكین چاھھا تذكر مي « : تأكید مي نماید  ۶ماده 
  .دھندو بھ آنان اخطار مي نمایند كھ در مھلت مناسب طبق آئین نامھ اجرایي این قانون اقدام كنند

  
  ١٣۴٧قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب سال  -٢

  .خود مواردي را بشرح آتي اعالم نموده است  ۶٠این قانون در ماده 
ماه حبس تأدیبي یا بھ ھر دو مجازات حسب مورد  ۶ماه تا  ٢اشخاص زیر بھ پرداخت دو ھزار تا پنج ھزار ریال یا از 

در وسایل اندازه گیري آب نماید یا بنحوي از انحاء امر بھره  ـ ھر كس دخالت غیر مجاز١.... محكوم خواھند شد 
ھر كسي آبي را عمدًا یا بدون حق و اجازه مقامات مسئول بھ  -٢. برداري از تأسیسات عمومي آب را مختل سازد 

 ـ ھر كس آب حق دیگري را بدون٣. مجاري متعلق بھ خود منتقل كند یا موجب گردد كھ آب حق دیگري بھ او نرسد 
ـ ھر كس عمدًا  ۵. ـ ھر كس عمدًا بھ نحوي از انحاء بھ ضرر دیگري آبي را بھ ھدر دھد ۴. مجوز قانوني تصرف كند 

ھر  - ۶. آلوده كند  ۵۶منابع و قنوات و چاھھا را با اضافھ كردن مواد خارجي بھ نحو مندرج در ماده ..... آب رودخانھ 
ر كس بدون رعایت مقررات قانون آب و نحوه ملي شدن آن بھ حفر ـ ھ٧. كس از قواعد پروانھ مصرف آب تخلف كند 

  .چاه ، قنات یا بھره برداري از منابع آب مبادرت نماید 
در این قانون اعالم جرم و اعالم گذشت جرائم مذكور در فوق را بعھده وزارت آب و برق مؤسسات تابعھ آن موكول 

  .از بھترین قوانین اختصاصي امر آب بھ شمار مي آید نموده است و با عنایت بھ گستردگي مسایل آب یكي 
  
  ١٣۶١قانون توزیع عادالنھ آب مصوب سال  -٣

پس از وضع مقررات گوناگون پیرامون مسئلھ  ١٣۶١متأسفانھ قانونگذار علیرغم اھمیتي كھ آب داشتھ و دارد در سال 
اره نمود ھمان موارد قانون آب و نحوه ملي شدن قانون توزیع عادالنھ آب كھ بھ بحث تخلفات و جرائم اش ۴۵آب در ماده 

ضربھ و یا  ۵٠ضربھ تا  ١٠آن را جزء موشوع تخلف قید نموده ولي میزان مجازات را كاھش داده و آنرا بھ شالق از 
روز تا سھ ماه و اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده بھ نظر قاضي پرونده موكول نموده است كھ با  ١۵حبس از 



  )٢(حفاظت قانوني از قنوات و منابع آبھاي زیر زمیني : عنوان مقالھ 
  

  غالمرضا مدنیان :نویسنده 
  
  
 

ھ كثرت تخلفات این قبیل مجازاتھا در عمل با تبدیل بھ جزاي نقدي و اختیارات فوق العاده قضات در اعمال عنایت ب
مجازات بھ ھیچ نحو مؤثر و سودمند تلقي نمي گردد و قانونگذار باگذشت چندسال ازاین اشتباه با وقوف بھ این موضوع 

  .تھ است داش ٧۵سعي در رفع این نقیصھ درقانون مجازات اسالمي سال 
  

  قوانین حفاظت از آب: ب 
  
  ١٣۵١قانون مجازات اخالل كنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات كشور مصوب  -١

بھ منظور مقابلھ با برخي اقدامات خرابكارانھ در تأسیسات آب و برق و بھ منظور  ٢٣/١٠/۵١این قانون در مورخ 
بموجب مقررات این قانون كھ در پنج . یسات آب و برق تصویب شدجلوگیري از اخالل در نظم و امنیت عمومي تأس

كھ مجازات مرتكبین حبس مجرد از سھ تا ده سال است و چنانچھ مرتكبین كارمند :ماده انشاء شده تصریح میدارد 
و دادگاه ھاي صالح براي . سازمانھاي تابعھ وزارتخانھ ھاي مربوطھ باشند بھ حداكثر مجازات محكوم مي شوند 

رسیدگي بھ این قبیل جرائم محاكم نظامي ھستند و ھمچنین مجازات سرقت و معاملھ مال مسروقھ بدون انگیزه 
  )١٣٨. (خرابكارانھ را مشمول قانون مجازات عمومي مي داند

  
  ١٣۵٢قانون اصالح قانون جلوگیري از تصرف عدواني مصوب  -٢

آن  ٧ك اشخاص وضع مقررات پرداختھ است در ماده در این قانون كھ پیرامون جلوگیري از تصرف اراضي و امال
كھ مورد استفاده در اموال غیر منقول است را مشمول مقررات این قانون دانستھ و ... دعاوي مربوط بھ قطع آب و برق 

  )١٣٩.(مرتكب توسط دادسراي محل تعقیب مي گردد و فوریت در رسیدگي جزء مزایاي این قانون مي باشد 
  
  ١٣۵٨مصوب ....... جلوگیري از ھر گونھ تجاوزنسبت بھ منابع آب  الیحھ قانوني-٣

الیحھ قانوني جلوگیري از ھر گونھ تجاوز و « قانون مذكور كھ توسط شوراي انقالب بھ تصویب رسیده تحت عنوان 
تصرف عدواني و غصب ، مزاحمت از حق نسبت بھ امالك مزروعي ، باغات ، نخلستانھا ، منابع آب ، ھمچنین 

سیسات كشاورزي ،دامداري و كشت و صنعت ، جنگلھا ، اراضي ملي شده و ملي واقع در داخل یا خارج محدوده تأ
مي باشد كھ صرف نظر از ضعف قانون نویسي ناشي از تطویل عنوان قانون  ١٠/۵/١٣۵٨شھرھا و روستاھا مصوب

ج نفره از قضات و كار مندان دولت و و ذكر گستره شمول قانون در نام وي باعث شده تا با پیش بیني یك ھیئت پن
معتمدین محلي سعي داشتھ تا با رفع اختالف اصحاب دعوي در شرایط بحراني اوایل انقالب بھ حفاظت از منابع آبي 

ابعاد مختلف و اختیارات فوق العاده اي كھ این ھیئت حتي براي بازداشت و اجراي احكام خود داشتھ اند یكي . بپردازد 
قوانین محسوب مي شود ، زیرا تسریع در رسیدگي و محدود بودن آئین رسیدگي بھ پرونده ھا شاید بھ  از قاطع ترین

  نوعي محدود كننده حقوق فردي باشد ولي براي یك جامعھ انقالب دیده در آن مقطع زماني مھم تلقي مي گردد
  
  ١٣۵٨ي و حقوقي مصوب الیحھ قانوني راجع بھ تجاوز بھ اموال عمومي و مردم اعم از اشخاص حقیق -۴

بھ تصویب رسید مرتكبین  ٢٢/٩/۵٨در مورخھ ... بھ این قانون كھ در تكمیل الیحھ قانوني جلوگیري از ھر گونھ تجاوز 
تجاوز اموال عمومي و منابع آب را بعنوان ضد انقالب تلقي و مجازاتي شدید ھمانند اعدام ، تبعید ، حبس طوالني براي 

  .است  مرتكبین پیش بیني نموده
  
  ۵٨الیحھ قانوني راجع بھ تعقیب اشخاص بوسیلھ دادستاني كل انقالب اسالمي ایران مصوب  -۵

این سومین قانوني است كھ براي حفاظت از مسایل آبي بھ تصویب رسیده و گویاي وخامت اوضاع منابع  ۵٨در سال 
ي راجع بھ تعقیب اشخاص كھ بدون مجوز الیحھ قانون« این قانون كھ تحت عنوان . آبي ایران در آن سال مي باشد 

قانوني بھ منظور بھره گیري از آب و برق تأسیسات وزارت نیرو و شركتھا و سازمانھاي تابعھ اقدام مي نماید بوسیلھ 
بھ تصویب رسید و قواي انتظامي ، نظامي و سپاه پاسداران »  ٢۵/١٢/۵٨دادستاني كل انقالب اسالمي ایران در تاریخ 

  .مي و محاكم انقالب را مسئول پیگیري حفاظت از منابع آبي وزارت نیرو نموده است انقالب اسال
  
  ١٣۵٩الیحھ قانوني رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق كشور مصوب  -۶

بھ  ٣/۴/۵٩این قانون كھ براي جلوگیري از استفاده غیر مجاز از تأسیسات آب و برق كشور مي باشد در مورخ 
یران رسید و عالوه بر تعیین مجازات جزاي نقدي ،حبس و رفع تجاوز و اعاده بھ وضع سابق تصویب شوراي انقالب ا

براي مواردي كھ مرتكبین قصد براندازي و مقابلھ بھ حكومت را نداشتھ باشند پیش بیني شده و مقررات قانون آب و 
نیرو براي رفع تجاوز داده كھ  نحوه ملي شدن آن را نسخ ضمني نموده است و اختیارات ویژه اي بھ مقامات وزارت
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بلحاط اختصاصي بودن كماكان از آن استفاده مي شود و این اختیارات از ھر جھت باعث شده تا قدرت حفاظت وزارت 
  .نیرو تأمین گردد 

در پایان پیشنھاد مي شود باعنایت بھ ضرورت ھاي موجود كشور ایران و كم آب بودن این كشور قانونگذار باجدیت 
رتمامي جنبھ ھاي قانونگذاري وبخشھاي مختلف حقوقي ضمن باز نگري در قوانین گذشتھ وحال نسبت بھ بیشتر د

تصویب قانون جامع كیفري اموال عمومي از جملھ مقررات آب ، برق ،گاز،تلفن ،منابع طبیعي وكشاورزي مبادرت 
  نماید وبادید وسیع نسبت بھ رفع نقص آنھا اقدام نماید

  
  :ضمائم 

  
  قناتي اصطالحات

صفت فاعلي ده آب دھنده ، آن قسمت از مجراي قنات در زیر زمین كھ آب از آن بیرون مي آید و داخل قنات : آبده  -١
. ( بھ چاه اصلي و نخستین مادر چاه قنات گفتھ مي شود كھ بھ آن آبگون ھم مي گویند  Motle willاصطالح . مي شود 

  )١۶۴، ص  ٢وق آب ج، مرتضي سرمد ، حق ٧، ص  ١فرھنگ عمید ، ج
  
منظور آبده لحظھ اي قنات است كھ میزان آب آنرا با توجھ بھ قرائن و امارات و تحقیق از مطلعین و : آبده كار قنات -٢

آئین نامھ اجرایي فصل دوم  ۵تبصره . ( معتمدین محلي بوسیلھ كارشناس مربوطھ جھت تعیین آمار تعیین مي گردد 
  )، ھیأت وزیران ١٨/٧/۶٣ قانون توزیع عادالنھ آب مصوب

  
حقوق آب ( چركابھ یا مواد قابل رسوب در آبست كھ پس از مدتي بصورت مایع جلوي جریان را مي گیرد : آب رویھ -٣

  )١٧١، ص ٢، مرتضي سرمد ، ج 
  

  Water /Ground-Sab Surface waterآب زیر زمیني 
در نتیجھ ریزش باران و جریان سطحي ، درون خلل آب موجود در سوراخھا و شكافھاي پوستھ سنگي زمین ، كھ  -٣-١

متري زمین انباشتھ شده و در ژرفاي بیشتر  ١٠٠تا  ۵٠این گونھ آبھا بیشتر در اعماق . و فرج مزبور انباشتھ شده است 
ح و آبھاي مزبور غالبًا امال. معموًال بھ دلیل فشار زیاد ، مسدود شدن خلل و فرج مزبور اثري از آنھا دیده نمي شود 
  .مواد معدني سنگھا را در خود حل كرده و اغلب بھ صورت آبھاي معدني تبدیل مي گردند 

  )۴عباس جعفري ، فرھنگ بزرگ گیتا شناسي ، ص ( 
آبھایي است كھ در زیر سطح زمین موجود است و براي این معني ، گاھي واژه ھاي آب زیر سطحي ، آب زمیني  -٣-٢

  )١٧١، ص  ١٧۴۴فرھنگ فني آبیاري و زھكشي ش . ( بكار مي رود ، آب زیر خاكي و آب عمقي نیز 
  
  اولین قسمت آبده است كھ داراي ضخامت كمي بوده و پس از شكستن آب بھ سطح مي رسد: آب سد -۴
  )١٧٩، ص  ٢مرتضي سرمد ، حقوق آب ، ج( 
  
  )١٧٩، ص  ٢مرتضي سرمد ، حقوق آب ، ج. ( بھ كف قنات گفتھ مي شود : آب سطح -۵
  )ق آب و نحوه ملي شدن آن  ٢۵ماده . ( نوعي آب زیر زمیني است : آب قنات -۶
  

  :پي نوشت 
  
  م. ١٨۵٣االحكام السلطانیھ ، علي بن محمد ماوردي ، بھ كوشش ماكیسمیلیاني انگري ، چاپ بن  -١
ه علوم انساني و استخراج آبھاي پنھاني ، ابوبكر ، محمد بن حسن كرجي ، ترجمھ حسین خدیر جم ، تھران پژوھشكد -٢

  ، ش ، چاپ دوم ١٣٧٣مطالعات فرھنگي و انتشارات یونسكو ، 
علیرضا فیض و علي مھذب ، تھران ،  -١ترجمھ كتاب لمعھ ، جلد اول ، شھید اول ، بھ انضمام شرح و تعلیمات  -٣

  ، ش ، چاپ دوم ١٣۶۶دانشگاه تھران 
 ١٣۶٨احمد یزدي ، بھ كوشش محمد تقي دانش پژوه ، تھران ، ، محقق حملي ترجمھ ابوالقاسم ابن  ۴شرایع االسالم ، ج 

  ، چاپ چھارم
  كتاب الخراج ، قاضي ابویوسف ، امام یحیي بن آدم قرشي و ابن رجب حنبلي ، بیروت ، دارالمعرفھ ، بي تا -۴
  ، ش ١٣۶٢، س لمتون ، ترجمھ منوچھر امیري ، تھران ، انتشارات علمي و فرھنگي .مالك و زارع در ایران ، ك  -۵
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، جواد صفي نژاد ، دانشگاه تھران ، موسسھ مطالعات و تحقیقات اجتماعي ،  ١نظامھاي آبیاري سنتي در ایران ، ج  -۶

١٣۵٩  
  ق.  ١٣٣٣وسایل الشیعھ ، شیخ محمد حر عاملي ، تھران ، چاپ سنگي  -٧
  ١٣٧٣نیرو تھران  ـ مجموعھ قوانین حقوقي صنعت آب و برق كشور ، انتشارات دفتر حقوقي وزارت ٨
  تھران ١٣٧٨ـ فرھنگ اصطالحات حقوقي آب و برق ، حمید رشیدي ، نشر دادگستر سال ٩
  ، تھران ١٣٨١ـ قانون توزیع عادالنھ آب در آئینھ حقوق ایران ، نشر دادگستر ، سال ١٠
  ١٣۵٠ـ حقوق آب ، مرتضي سرمد ، انتشارات سكھ ، تھران ١١
ي داخلي ، غالمرضا مدنیان ، رسالھ كارشناسي ارشد ، دانشكده حقوق دانشگاه شھید ـ ذحفاظت قانوني از منابع آبھا١٢

  ١٣٧٧بھشتي تھران 
  ١٣۶٧ـ فرھنگ عمید ، بھ كوشش حسن عمید ، ١٣
  ـ فرھنگ اصطالحات جغرافیایي طبیعي١۴
  ١٣۶٨ـ حقوق مدني ، دكتر سید حسن امامي ، انتشارات اسالمیھ ، تھران ١۵
  ١٣۶٨حمد جعفر جعفري لنگرودي ، انتشارات گنج دانش ، تھران ـ حقوق اموال دكتر م١۶
  ١٣٧۵ـ قنات فني براي دستیابي بھ آب ، ھانري گوبلو ، ترجمھ ابوالحسن سرومقدم ، انتشارات آستان قدس رضوي ١٧
  ـ منابع وسایل آب در ایران ، دكتر پرویز كَََردواني١٨
  ـ حقوق مدني ، دكتر سید حسین صفایي ، جلد اول١٩
  ١٣٨٣ـ مقالھ مالكیت منابع آبي ، مجموعھ مقاالت ھمایش گوھران كویر ، غالمرضا مدنیان ، تھران ، ٢٠
  ١٣٨٣نشر دادگستر ، تھران . ـ قانون مدني در نظم حقوقي كنوني ، دكتر ناصر كاتوزیان ٢١
  ـ فرھنگ الروسي عربي ، فارسي ، جلد اول٢٢
  ئد عبدالباقيـ المعجم المفھرس القرآن كریم ، محمد فوا٢٣
  ١٣۶٨ـ اموال و مالكیت ، دكتر ناصر كاتوزیان ، انتشارات دادگستر ، تھران ٢۴
  ١٣٨٢ـ تحریر الوسیلھ ، امام خمیني ، ترجمھ علي اسالمي ، انتشارات دفتر اسالمي ٢۵
  ١٣٨٢ـ دانشنامھ آب و آب شناسي در فقھ و روایات اسالمي ، نادر كریمیان سردشتي ، تھران ٢۶
  ١٣٨٢امھ آب و آب شناسي در قرآن كریم ، نادر كریمیان ، تھران ـ انشن٢٧
  ١٣۶٧ترمینولوژي حقوقي ، دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي ، انتشارات گنج دانش ، تھران  ـ ٢٨
  ١٣٨٠ـ دانشنامھ حقوقي دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي ، انتشارات گنج دانش ، تھران ٢٩
  .غالمرضا شھري ، چاپ یازدھم ، جھاد دانشگاھي عالمھ ، تھرانحقوق ثبت اسناد و امالك ،  ـ ٣٠
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