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 اجع به قنوات رقانون 
  )1309/ 18/6مصوب ( 

 اگر كسي مالك چاه قنات يا مجراي آبي در ملك غير و يا در اراضي مباحه باشد تصرف صاحب چـاه                      -1ماده
يا صاحب مجري فقط من حيث مالكيت قنات و مجري و براي عمليات مربوطه به قنات و مجري خواهد بـود                     

مجري و يا اراضي واقعه بين دو چـاه تـا حـريم چـاه و مجـري هـر                    و صاحب ملك مي تواند در اطراف چاه و          
تصرفي كه بخواهد بنمايد مشروط بر اينكه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنـات يـا مجـري نـشود و نيـز در             
اراضي مباحه واقعه در اطراف چاه يا مجري و يا بين دو چاه اشخاص ديگر هم مي توانند با رعايت حريم كـه                       

ني معين است و ساير مقررات مربوطه به اراضي مباحه تصرفاتي بنمايند كه موجـب ضـرر                به موجب قانون مد   
 .صاحب قنات يا صاحب مجري نباشد

 هر گاه كسي مالك چاه قنات يا مجراي آبي در ملك غير باشـد صـاحب ملـك حـق نـدارد صـاحب                         -2ماده
د اگر چه قنات يـا مجـراي آب         مجري و يا صاحب چاه را از پاك كردن مجري يا چاه قنات خود ممانعت نماي               

باير باشد ليكن در صورتي كه چاه قنات يا مجراي آب در داخله شهرهاو يا داخله قصبات و يـا در ابنيـه و يـا                          
منازل واقعه در غير شهرها و قصبات و يا در معابر عمومي باشد صاحب ملك يا متصدي آن مي تواند صـاحب              

 .ه از چاه و مجري خارج مي شود اجبار كندقنات يا مجري را به برداشتن الت و غيره ك
 در امالك مزروعي مطلقا و در باغات دهات و باغات قصبات و باغـات خـارج از شـهرها مـشروط بـر                        -3ماده

اينكه عرفا اطالق منزل به آنها نتوان كرد هر گاه كسي بخواهد چاه يا استخر يا مجرايي قناتي احـداث نمايـد                      
مـشروط بـر    ( چاه يا مجرايي ايجاد كند صاحبان امالك مـذكوره حـق ندارنـد               يا براي اصالح يا تكميل قناتي     
جلوگيري نمايند ولي بايد قيمت عادله زمين و اعيان آن كـه چـاه و اسـتخر و    ) اينكه رعايت حريم شده باشد 

مجراي جديد در آنجا حفر مي شود قبال تاديه گردد و به عالوه صاحب ملك حق دارد تقاضا كند كه صـاحب                      
هر گاه در موضوع اينكه بـاز بـودن روي چـاه            . تعهد نمايد براي جلوگيري از خطرات روي چاه را بپوشاند         چاه  

براي صاحب ملك خطراتي دارد يا خير اختالف باشد محكمه پس از رسيدگي حكـم مقتـضي صـادر خواهـد                     
يد بايد در آنجا حفر     درمورد امالك غيرقابل انتقال مثل موقوفات زميني كه چاه يا استخر يا مجراي جد              .نمود

 .شود شود در مقابل حق االرض عادله به صاحب قنات يا مجري اجازه حفرچاه يا استخر و يا مجري داده مي
 هر گاه كسي براي كشيدن زه آب و خشكانيدن باطالق متعلق به خود و يـا بـستن سـد و يـا سـيل                          -4ماده

ز رو يا زير قنات يا مجري محتـاج بـه تـصرف در    برگردان و يا جدا كردن آب از رودخانه و يا رد كردن جوي ا  
 نتواند با صاحب زمين در فروش يا اجاره زمين تراضي نمايد محكمـه حكـم مـي دهـد كـه                      ملك غير باشد و   

صاحب زمين اراضي الزمه را در مقابل قيمت عادله واگذار نمايد و يا در مقابل مال االجاره  عادله و به مـدتي                       
يار هر يك از دو شق      اخت. كه محكمه معين مي نمايد و بايد متناسب با انجام امور مزبور فوق باشد اجاره دهد               
 .االرض بگيرد بايد فقط حق فوق با صاحب زمين خواهد بود مگر درموارد امالك غيرقابل انتقال كه متصدي آن

 در مواقعي كه دولت از نقطه نظر مصالح عمومي يكي از اعمال مذكوره در ماده فـوق را بخواهـد بـه                       -تبصره
 .مخصوص خواهد بودعنوان حاكميت انجام دهد مورد تابع مقررات قانون 
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 در مورد مواد فوق اشخاصي كه از اجبار صاحب زمين به فروش يا اجاره زمين اسـتفاده مـي نماينـد              -5ماده
مسئول مخارج ساختن ناسمان هاي الزمه و مخارج ديگر از اين به طور كلي مسئول هر خسارت ديگري نيـز                    

 .دخواهند بود كه از عمليات آنها براي صاحب زمين ايجاد مي شو
 و يـا    5 در هر موردي كه راجع به لزوم تصرف در ملك غير و يا حدوث ضرر به نحو مذكور در مـاده                       -6ماده

تعيين قيمت و مال االجاره عادله و حق االرض بين طرفين تراضي حاصل نـشود تـشخيص امـر و يـا تعيـين                        
 به وسيله اهل خبره بـه       قيمت و خسارت و يا ميزان مال االجاره و حق االرض موافق اصول محاكمات حقوقي              

 .عمل خواهد آمد
 هر گاه زميني كه چاه يا مجري يا استخر بايد در آنجا كنده  شود يا يكي از عمليات مذكور در مـاده          -7ماده

 بايد در آن صورت بگيرد از اراضي خالصه باشد وزارت ماليه مكلف است زميني را كه الزم است بـه قيمـت                       4
 .عادله به صاحب قنات بفروشد

 قانون مدني در مورد قنوات بايره نيز مجري خواهد بود مشروط بر اينكه شـريك يـا                  594 مفاد ماده    -8ماده
شركا حاضر براي شركت در مخارج تنقيه مالك بيش از نصف قنات باشند و در اين صورت تعيين قيمت و يـا     

 .ه معين مي نمايدمال االجاره و غيره بسته به نظر محكمه است كه عنداللزوم به وسيله اهل خبر
 هر گاه مالك قنات باير و متروك بخواهد قنات يا رشته جديد احداث كند مالك زمين مختـار اسـت                     -9ماده

به جاي قيمت عادله اراضي كه براي حفر چاه هاي جديد الزم است تقاضا كند كه مالك قنات باير و متـروك                      
 .دچاه هاي متروكه را مسطح كرده به مالك اراضي واگذار نماي

 


