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 قانون توزیع عادالنه آب

 

 مالکیت عمومی و ملی آب -فصل اول  

ها  جاري در رودها و انهار طبیعی و دره قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، آبهاي دریاها و آبهاي 45بر اساس اصل  - 1ماده  

 هاي طبیعی و ها و مردابها و برکه آبها و دریاچه و فاضالبها و زهزمینی و سیالبها  دیگر اعم از سطحی و زیر و هر مسیر طبیعی

حکومت اسالمی است و طبق مصالح عامه از  زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار سارها و آبهاي معدنی و منابع آبهاي چشمه

 .شود لت محول میبرداري از آنها به دو بهره اجازه و نظارت به مسئولیت حفظ و. شود برداري می آنها بهره

یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر  ها اعم از این که آب دائم بستر انهار طبیعی و کانالهاي عمومی و رودخانه - 2ماده  

جمهوري اسالمی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه  طبیعی در اختیار حکومت هاي ها و برکه مرداب

باشد در صورت عدم احیاء  ها پدید آمده ها و یا خشک شدن مردابها و باتالق دریاچه تن سطح آب دریاها وپائین رف که در اثر

 .اسالمی جمهوري قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت

ر محل با مرداب و برکه طبیعی در ه تعیین پهناي بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و - 1تبصره  

داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو  ها و انهار و رودخانه توجه به آمار هیدرولوژي

 .است

زهکشی اعم از سطحی و زیر زمینی  هاي عمومی آبرسانی و آبیاري و حریم مخازن و تأسیسات آبی و همچنین کانال - 2تبصره  

 .وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد نیرو تعیین و پس از تصویب هیأت به وسیله وزارت

طبیعی و کانالهاي عمومی و مسیلها و  ها و انهار ایجاد هر نوع اعیانی و حفاري و دخل و تصرف در بستر رودخانه - 3تبصره  

ی و یا مخزنی ممنوع است مگر با ها اعم از طبیع قانونی سواحل دریاها و دریاچه طبیعی و همچنین در حریم هاي مرداب و برکه

 .وزارت نیرو اجازه

ها و کانالهاي عمومی و مسیلها و مرداب  رودخانه وزارت نیرو در صورتی که اعیانیهاي موجود در بستر و حریم انهار و - 4تبصره  

 اهد کرد که ظرف مدتمربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعالم خو طبیعی را براي امور هاي و برکه

نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به  کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام

 .شود این قانون تعیین و پرداخت می 44و  43خسارات به ترتیب مقرر در مواد  .تخلیه و قلع خواهد کرد

 



مسیر شبکه آبیاري و خطوط  اراضی، مستحدثات، اعیانی و امالك متعلق به اشخاص که دردر موارد ضرورت  - 43ماده  
گیرند و قیمت عادله با توجه به خسارت وارده به مالکین  دولت قرار می رعایت حریم مورد نیاز در اختیار آبرسانی واقع باشند با

 .شود می شرعی پرداخت

سدسازي و تأسیسات مربوطه یا در  ي عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزي ودر صورتی که در اثر اجراي طرحها - 44ماده  
برداري از  اي قنوات و چاهها و یا هر نوع تأسیسات بهره ناحیه یا منطقه آبهاي سطحی و زیرزمینی در نتیجه استفاده از منابع

آب قنوات و چاهها و  حهاي مذکورآن وارد شود و یا در اثر اجراي طر متعلق به اشخاص تملک و یا خسارتی بر منابع آب
یافته و یا خشک شوند به ترتیب زیر براي  بر آن نقصان هاي متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی و حقابه ها و چشمه رودخانه

  .جبران خسارت عمل خواهد شد

ت خسارت، دولت موظف بدون پرداخ پذیر باشد، در مواردي که خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران کسري آب امکان -الف  
 .آب خواهد بود به جبران کمبود

نباشد خسارت وارده در صورت عدم  پذیر در مواردي که خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده و جبران کسري آب امکان -ب 
 .پرداخت خواهد شد مالکین طبق رأي دادگاه صالحه توافق با مالک یا

ها بوده، و تأمین آب  و چشمه المنفعه شدن قنوات و چاهها شک شدن یا مسلوبدر مواردي که خسارت وارده ناشی از خ -ج 
توانند قیمت عادله آب خود و یا به میزان آن، آب  یا مالکین مذکور می پذیر باشد، مالک از طرق دیگر امکان الذکر تأسیسات فوق

 در هر صورت وزارت. ندآب و قیمت بقیه آن را دریافت کن و یا به اندازه مصرف معقول دریافت نمایند
در کلیه موارد باال  .باشد می مذکور  المنفعه شدن تأسیسات نیرو موظف به پرداخت خسارت ناشی از خشک شدن یا مسلوب
 .چنانچه اختالفی پیش آید طبق رأي دادگاه صالحه عمل خواهد شد

ها بوده و تأمین آب مالکین این  چشمه ا ودر مواردي که خسارت وارده ناشی از تملک و یا خشک شدن آب قنوات و چاهه -د  
مذکور در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رأي دادگاه صالحه  پذیر نباشد خسارت دیگر امکان تأسیسات از طریق
 .پرداخت خواهد شد

 داده شود خسارتی غیر مجاز تشخیص برداري از منابع آب که طبق مقررات نسبت به چاهها و قنوات و سایر تأسیسات بهره -ه 
 .شد  پرداخت نخواهد

شود و خسارات آنها طبق این  آبیاري می در مورد اراضی که از منابع آب طرحهاي ملی در داخل و یا خارج محدوده طرح -و  
کنندگان آب از طریق  مقررات و معیارهاي وزارت نیرو مانند سایر مصرف است بهاي آب مصرفی طبق قانون پرداخت شده

 .پرداخت شود نده بایدکن مصرف

 آید خسارات وارده در صورت عدم در صورتی که در اثر اجراي طرح خسارتی بدون لزوم تصرف و خرید به اشخاص وارد -ز  
 .دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد توافق طبق رأي
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