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  مقاله پژوهشي

 
  مترتب برآن يو آثار حقوق يآب يعيطب يت مجاريمالک يحقوق يبررس

  
  ٣ييدالسادات طبايمهش و *٢عهيپورالشر يعباسعل ،١نيا مرتضي شهبازي

  
  

  دهيچک
  

از  مذکور يت بستر مجارير تحول و تطور مالکيس رو نيا از ؛است کشور مهم حقوق آبل ئاز مسا يکي يآب يعيطب يت مجاريمالک
ن ينخست عنوان بهها  يقانون شهردار ۹۶ ةماد ۶عنوان قانون مادر و بند  به يقانون مدناستناد به  ،تاکنون يگذار قانون ةدور يابتدا

قانون  ۲ ةماد نيهمچن و مربوط يها شدن آن و تبصره يمل ةقانون آب و نحو ۲ ةماددر شهرها و  يت بستر جاريقانون ناظر بر مالک
و  نقد ،ص بسترين و تشخييتع يقانون يارهايمع، يبخش آب بررسمرتبط با  نيقوان عنوان به ل آنيذ يها آب و تبصره ةع عادالنيتوز

 ياز مشترکات عموم يآب يعيطب يبستر مجارنکه يجه اي. نتشدن ييتب يآب يعيطب يمجاور مجار يت اراضيآن بر مالک يآثار حقوق
عمال ضوابط و ا و بوده تيباب تول منصرفاً رو يو اقدامات وزارت ن شود ينم ياست و ملک دولت تلق يار حکومت اسالميبوده و در اخت

حفظ حقوق عامه  منظور بهعت يت آن در طبين تثبيآن و همچن ييو حد نها يبآ يعيطب يص بستر مجاريدر تشخ يقانون يارهايمع
د قرار يمورد تأکت آنان يد در مالکيتحد ايجاد تزلزل يااز  يريجلوگ نيهمچن مجاور و ين اراضااز ورود خسارت به مالک يريو جلوگ
  گرفت.
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  مقدمه
 ةن دوريک قرن از اوليش از يشدن ب يتوجه به سپربا 

ن يها قانون با عناو ب دهيدر کشور و برغم تصو يگذار قانون
قانون جامع آب در کشور مختلف اما مرتبط با آب، تاکنون 

ن ياست که به موازات قوان ين در حالي، اديب نرسيبه تصو
جامع و  يب مقرراتيمظروف، به تصو عنوان بهناظر بر آب 

از  يظرف که عار عنوان به يآب يت مجاريمانع با موضوع
که  يياز آنجا .است ازيز نيهرگونه اجمال و ابهام باشد ن

 ها، انهار ت رودخانهيکرد مالکيبا رو يآب يت مجاريمالک
اندرکاران و  دست يها از دغدغه يکيها  ليمس و يعيطب
 حقوقدانان، وکال و قضات بوده ةن جامعيان امر و همچنيمتول
 يثار حقوقآ ين بررسيو همچنمهم ن يان يتب هست،و 

ر تعدد ينظ ينکه عوامليا خصوصاً ؛ضرورت داردمترتب بر آن 
 يش بهايت، افزايرشد جمع ،کشور يآب يمجار و وسعت

ش يش از پياقبال ب ةنيزم ياراض ير کاربرييتغ و نيزم
جاد ياو متعاقب آن با  فراهمرا  يآب يبه بستر مجاراشخاص 

و  ن اشخاصيب يريتعارض منافع، بروز اختالف، نزاع و درگ
 بازگشت يها دوره با ييها البيس وقوعک سو و ياز دولت 
ش از يگسترش ب باعث که شتريا بيو صد ساله ساله پنجاه 

ن مجاور امالک يبردن اراض نيها و ازب رودخانه عرض شيپ
ان يچه از جانب متول ،فراوان  يطرح دعاو موجباتو  شده

ان امر يمتول هيلع اشخاص از جانب ه اشخاص و چه يامر  عل
 ؛افزوده استت موضوع يگر سو بر اهمياز د .سازد يرا فراهم م

در نظام  يعيطب يآب يت مجاريت مالکيوضع يبررسرو  نيازا
که در  يو عموم ياجتماع ةک مطالبي عنوان به کشور يحقوق
 کردهنقش  يفاين اشخاص و دولت ايمالکانه بم روابط يتنظ
 شود، يمحسوب مکشور  ازجمله مسائل مهم حقوق آب و

  دهد. يل ميحاضر را تشک ةمقال موضوع
 
  يآب يف مجاريرتع

هت جدر »١يآب يمجار« ةبحث، واژ بهقبل از ورود  استالزم 
 ،يمجارشود.  فيتعرنحو واضح و روشن ه ضوع بن موييتب

 ير آبيمجرا مس ،و از نظر حقوق آب ستا مجرا ةواژجمع 
و اصوالً  شود يمجاد يا يا مصنوعي يعيطور طب است که به

 ).۱۳۸۲، يديمحل عبور و بستر آب روان را مجرا نامند (رش

                                                           
1- Water channel 

 ياعم از مجار يآب ينکه مجاريف فوق ايمستفاد از تعر
 يعيطب يق مهم مجارياست و از مصاد يو احداث يعيطب

ها هستند که بدون دخالت  ليو مس يعيها، انهار طب رودخانه
حوزه هر  يميو اقل ييايات جغرافيانسان و براساس مقتض

رند، يگ يقرار م ينزوالت جو يز شکل گرفته و مجرايآبر
ان دارند يا جريغالباً از کوهستان به سمت در يعيطب يمجار

 يدر مقابل مجار شود يمادآور ي .استحاضر  ةکه موضوع مقال
که از قرار دارد  ياحداث اي يمصنوع يمجار ،يعيطب يآب

و  ياريآب يها و کانال يسنتانهار توان به  يق مهم آن ميمصاد
ا با استفاده از يبه دست انسان  کهاشاره کرد  يزهکش
ن يرا با اهداف مع يسطح يها آب وشده  احداثآالت  نيماش
ا يت يگر هدايد ةبه نقط يا ا مدرن از نقطهي يصورت سنت به

  سازد که از موضوع بحث خارج است. يمنتقل م
  

  ن موضوعهيدر قوان يعيطب يآب يت مجاريمالک
 ي را باعيطب يآب يت مجاريمالک ن موضوعه مرتبط بايقوان

به  يخيمهم تار ةسه دور توان به يمر تحول آن يسلحاظ 
  :کرد يبند دستهل يشرح ذ

  آب يت خصوصيمالک ةدور - الف
 آب يو مل يت عموميمالک ةدور -ب
  آب يحکمران ةدور –ج
  

  يآب يمجار يت خصوصيمالک ةدور -الف
در  يگذار قانون ةدور ين دوره که از ابتدايدر ا :يقانون مدن

در سال  آب يو مل يت عموميمالک ةتا آغاز دور ۱۲۸۵سال 
و  يعيها، انهار طب بستر رودخانه ،رديگ يرا دربر م ۱۳۴۷

توجه به ن مجاور تصرف و با اها توسط اشخاص و مالک ليمس
ن دوره يدر ا .گرفت يقرار م يبردار ط موجود مورد بهرهيشرا

ز يکه مردم را در سه چ ين فقهياشخاص با توسل به مواز
 يازت آب و مجاريق حيک دانسته و از طريازجمله آب شر

کنندگان  استفاده کرد، يز ميآن را تجو يت خصوصيمالک ،يآب
بر  خصوصاً يعيطب يآب ين مجاور مجاراب عموماً و مالکآاز 

است که  ين در حاليا کردند؛ يمتصرف   ، ادشدهياموال 
و  هبود ليان سيز محل جريل نيرود و مس ةرودخانه، خان

 ل هموارهين مسين خانه و ايداست ايهمانگونه که از نام آن پ
ماند تا در امر  يم يست مصون از هرگونه تعرض باقيبا يم
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اما  نشود،وارد  يآن خلل يعير طبيت و انتقال آب از مسيهدا
 رفتيانجام پذ بارها ن تعرض يکه ا داد ي نشانخيشواهد تار

 ةقو بود ينماگر  يبراست -عت اعاده شديبه قهر طب گرچه-
ر خود را به قهر و غلبه از يالب که خانه و مسيس ةقاهر

ن ياز ا ين اثريقيبه قطع و  ،رديپس گمتصرفان باز
ب ينکه با وصف تصويا ماند. ينم يات باقيح يها انيشر
ا تصرفات اشخاص در بستر ين دوره، آين در ايقوان يبرخ

ه و عموم بود ةکه مورد استفاد يعيو انهار طب ها رودخانه
ا يز بوده يداشته باشد جا توانست مالک خاص يقاعدتاً نم

است که در ادامه بحث بدان پاسخ داده خواهد  ير، پرسشيخ
 ةادارنه يدر زمکه  ن دورهين قانون مصوب ايتر مهمشد. از 

به  ۱۳۰۷که در سال  است ي، قانون مدنياموال عموم
 ۲۳ ةماد .دارد يمقررات ۲۵و  ۲۳در مواد و د يب رسيتصو

که مالک  ياستفاده از اموال«دارد:  ياشعار م يقانون مدن
در » ها خواهد بود. ن مربوط به آنيقوان با مطابق ،خاص ندارد

گفته شد که » که مالک خاص ندارد ياموال«ان مقصود از يب
ا در شمار ين است که مالک آن عموم باشد يمنظور اعم از ا

). در ۱۳۷۹ان، يهنوز تملک نشده باشد (کاتوز، اموال مباح
که مالک خاص ندارد را ارجاع  ين ماده استفاده از امواليا

ت يمالک ين در بررسيبنابرا ؛ن مربوطيداده است به قوان
مالک خاص  يگونه اموال دارا نيا اينکه آيو ا يآب يمجار

از است. ن مربوط به آن يقوان يمستلزم بررس ،ريا خي هستند
 ۱۳۰۷ در سال يب قانون مدنيخ تصويکه تا تار ييآن جا

 ه،نشدوضع  يآب يراجع به مجار يخاص چگونه مقررات يه
 است.سالبه به انتفاء موضوع  فراهم نبوده وآن  يامکان بررس

تواند  يچکس نميه«دارد:  يمقرر م يقانون مدن ۲۵ ةماد
عموم است و مالک خاص ندارد،  ةرا که مورد استفاد ياموال
و مدارس  يعموم يانبارها ها، کاروانسراها و آب ل پلياز قب
ن است ي، تملک کند و همچنيعموم يها گاه دانيمه و ميقد

مستفاد از » عموم است. ةکه مورد استفاد ييها قنوات و چاه
عموم باشد  ةکه متصف به وصف استفاد يمرقوم، اموال ةماد

 ،يامام(برخوردار نخواهد بود  يت تملک خصوصياز قابل
 يليتمث ةز جنبيفوق ن ةد در ماديق مقينکه مصاديو ا )۱۳۶۳

ر ينظ يگرين فراوان ديتواند عناو ي، فلذا ميدارد نه حصر
را است که موضوع بحث  يعيانهار طبها و  لي، مسها رودخانه

 شود.شامل ز ين

  ها يقانون شهردار ۹۶ ةماد ۶ ةتبصر
از  يا پاره قانون اصالح ۹۶ ةماد ۶ن دوره تبصره يا اواخر در

 ۱۳۴۵ها مصوب  يد به قانون شهرداريمواد و الحاق مواد جد
 يعموم يها کوچه ياراض«دارد:  يکه مقرر مد يب رسيبه تصو

معابر و بستر  يطورکل ها و به ابانيروها و خ ادهيها و پ دانيو م
 يعموم يها فاضالب شهرها و باغ يو نهرها و مجار ها رودخانه

واقع در  يمعابر عموم يها و درخت يعموم يها و گورستان
 يعموم است ملک عموم ةهر شهر که مورد استفاد ةمحدود

 ياريسات آبيجاد تأسياست. ا يت شهرداريمحسوب و در مالک
 ةواقع در محدود ها رودخانهاز طرف وزارت آب و برق در بستر 

 ياجرا يز مکلفند برايها ن يشهردار.شهرها بالمانع است 
قبالً نظر وزارت  ها رودخانهدر بستر  يات عمرانيهرگونه عمل

 ۹۶ ةماد يالحاق ۶ ةبه موجب تبصر »د.يآب و برق را جلب نما
واقع در  يو نهرها ها رودخانهبستر  ،ها يقانون شهردار

 يعموم است ملک عموم ةهر شهر که مورد استفاد ةمحدود
 ة، اگرچه تبصرشداعالم  يت شهرداريمحسوب و در مالک

 ۲۶س وزارت آب و برق (مصوب يمرقوم پس از قانون تأس
جاد يد و در متن خود ايب رسي) به تصو۱۳۴۲اسفند 

از طرف وزارت آب و برق را در بستر  ياريسات آبيتأس
کن يل ،شهرها بالمانع دانست ةواقع در محدود يها رودخانه
ات يهرگونه عمل ياجرا يتا برا کردز مکلف يها را ن يشهردار
 ةواقع در محدود يها رودخانه( ها رودخانهدر بستر  يعمران

. از دقت در مفاد کنذشهر) قبالً نظر وزارت آب و برق را جلب 
ها استنباط  يقانون شهردار ۹۶ ةبه ماد يالحاق ۶ ةتبصر

ف وزارت آب و يبه وظا يگذار توجه خاص که قانون شود يم
 ها يشهردارت يرغم اعالم مالک هن اساس بيبرق داشته و بر ا

جاد يشهرها، ا ةواقع در محدود يها رودخانهبر بستر 
از طرف وزارت آب و برق در بستر  ياريسات آبيتأس

ن يمذکور را مجاز و بالمانع دانسته و همچن يها رودخانه
 ياز سو ها رودخانهدر بستر  يات عمرانيهرگونه عمل ياجرا

از وزارت آب و برق منوط  يرا به اخذ نظر قبل ها يشهردار
بر بستر رودخانه  ها يشهردارت ين اعالم مالکيجمع ب کرد.

جاد يبودن ا ک سو و بالمانعيشهرها از  ةواقع در محدود
دشدن ياز طرف وزارت آب و برق بدون مق ياريسات آبيتأس

تر از  گر و مهميد ي) از سوها يشهرداربه اخذ نظر مالک (
از  ي) به اخذ نظر قبلها يشهردارکردن مالک ( مکلف ،همه
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، در يات عمرانيهرگونه عمل ياجرا يوزارت آب و برق برا
ت را يمالک يچون مرزها ،ر بودهينظ يا بير ينظ نوع خود کم

که مخالف است با آنچه که  کردوضع  يده و مقرراتيدرنورد
مالک مقرر  يبرا يت در قانون مدنيتحت عنوان حق مالک

ه ه بوده و بيتوج قابل يتيريعد مدن نگاه اگرچه از بيا شد.
 ةکه در خارج از محدود ييها رودخانهت بر بستر يريمد ينوع
وزارت آب و برق است  ةعهد هبان داشته و يجرشهرها  يقانون

و اماکن واقع  ياراض ةهمکه مربوط به  يت شهريريرا با مد
تا در  کردق يجمع و تلف يا گونه هب ،شهرهاست ةدر محدود
 يمورد تداخل خلل ةدر محدود ان امريف متوليانجام وظا

  .ندارده يتوج يبه لحاظ حقوق که نشودجاد يا
  
 بآ يو مل يت عموميمالک ةدور -ب
ن قانون نسبتاً جامع آب در سال يب اوليبا تصون دوره يا

شدن آن  يمل ةآغاز و توجهاً به مفاد قانون آب و نحو ۱۳۴۷
تحت ، و متعلق به عموم اعالم کرد يکه آب را ثروت مل

ده ينام يآب يآب و مجار يو مل يت عموميمالک ةدور عنوان
ران انتظام يب قانون مرقوم، نظام حقوق آب ايشد. با تصو

از  ياديز که به موجب آن موارد شدآغاز  ينيعصر نو افت وي
ت داشت در قالب يحقوق آب موضوع ةکه در گستر يمباحث

توان به  يب مقنن گذشت که ازجمله مياز تصو يمواد قانون
مورد  مقالهن يکه در ا کرداشاره  يآب يت مجاريبحث مالک

ک قانون آب و ي ةقرار خواهد گرفت. اگرچه در ماد يبررس
و متعلق به عموم  يثروت مل عنوان بهشدن آن، آب  يمل ةنحو

ن در ياديبن يگذار خود تحول ن اقدام قانونياعالم شد که ا
شتر گفته ياما همانگونه که پ ،رود يت آب به شمار ميمالک
 ،نبوده بحث يمظروف موضوع اصل عنوان بهت آب يمالک ،شد

ت يمالکن ماده در يب ايکه با تصو يرغم تحول شگرف هفلذا ب
و به بحث  کردهنظر  از پرداختن بدان صرف شد،جاد يآب ا

. شود يمپرداخته است  يآب يت مجاريظرف که همان مالک
 يآب يت مجاريکه در قانون مذکور از مالک يا تنها ماده
ل يذ ةو دو تبصر مذکورقانون آب  ۲ ةماد ،ديگو يسخن م

 ةارائ يالزم برا يجاد آمادگيمرقوم است که جهت ا ةماد
  :شود يم ناً نقليع يليتحل يبحث
نکه آب دائم ياز ا اعم ها رودخانهو  يعيبستر انهار طب -۲ ةماد
آن تا  يمتعلق به دولت است و پهنا ،داشته باشند يا فصلي

ان يدر حداکثر طغ را ا نهرير رودخانه ياست که مس يحد
اها و ين است ساحل درينشان دهد و همچن يمعمول

 ۱۳۴۶مرداد  ۲۵مصوب  يساحل يطبق قانون اراض .ها اچهيدر
و در سواحل  ها رودخانهدر بستر انهار و  يانيجاد هرگونه اعيا

م يبا توجه به حر يا مخزني يعياز طب ها اعم اچهيا و دريدر
  وزارت آب و برق. ةمگر با اجاز ،ممنوع است يقانون
 يعيان در مورد هر رودخانه و نهر طبيحداکثر طغ -۱ ةتبصر

رودخانه و انهار و داغاب در بستر  يدرولوژيبا توجه به آمار ه
از  يسات آبيت اثر ساختمان تأسيها بدون رعا آن يعيطب

وزارت  - ۲ ةن خواهد شد. تبصرييطرف وزارت آب و برق تع
موجود در بستر انهار و  يها يانيکه اع يآب و برق در صورت

ص يآب و برق مزاحم تشخ يبردار بهره يرا برا ها رودخانه
ا متصرف اعالم خواهد کرد که ظرف مدت يبه مالک  ،دهد
اقدام کند و در صورت  يانيه و قلع اعيدر تخل ينيمع

او  ةنديا نماياستنکاف، وزارت آب و برق با نظارت دادستان 
خ يکه تا تار يه و قلع خواهد کرد. در صورتياقدام به تخل

با کسب  يانيجاد اعيا )۱۳۴۷ر يت ۲۷ن قانون (يب ايتصو
 يانيت شده باشد فقط خسارت اعيصالح ياجازه از مقامات ذ

. شود يمن و پرداخت ييتع ۵۰ ةب مقرر در ماديترت به
و  يعينکه بستر انهار طبيقانون مذکور ا ۲ ةمستنبط از ماد

داشته باشند از  يا فصلينکه آب دائم ياعم از ا ها رودخانه
توان  ين ميقي و است و به قطعب متعلق به دولت يخ تصويتار

تا  يگذار قانون ةاست که از آغاز دور ين حکمين اوليگفت ا
 يمجار ةهمت يمذکور درخصوص مالک ةب ماديزمان تصو

کشور از شهر و روستا گرفته تا  يآب يها حوضه يعيطب يآب
م که استفاده يجالب است بدان .شدابان صادر يکوه و دشت و ب

 ةدر ماد» يان معموليحداکثر طغ« و» يعيطب« يها از واژه
 سرمد،( يخصوص هب يمرقوم معنادار بوده و واجد بار مفهوم

کنندگان  ميتنظ يار بااليت از دقت بسياست که حکا )۱۳۵۱
م که يدان يم يخوب هکنندگان آن دارد. ب بيمتن ماده و تصو

عت يل در طبيصورت رودخانه، نهر و مس هغالباً ب يآب يمجار
 ؛ستندين يعيها طب آن ياما تمام ،شوند يمشاهده م

ا ينکه آب دائم داشته باشند ياعم از ا ها رودخانهمثال  عنوان به
ن يتر شکل گرفته و از مهم يعيصورت طب ، مطلقاً بهيفصل
ل در متن ين دليو به هم شوند يکشور محسوب م يآب يمجار
 ياما انهار که دارا ،اند نشده» يعيطب«د يد به قيمق ةماد
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د يمق» يعيطب«د يبه ق هستند يو احداث يعيق طبيمصاد
 يعيت دولت که صرفاً شامل بستر انهار طبيتا مالک شدند

را در ملک خود  يکه انهار احداث يت اشخاصياست از مالک
ان يحداکثر طغ« ةا واژي شودز يکنند از هم متما يجاد ميا

بستر  يياست که به موجب آن حد نها يا شاخصه» يمعمول
ت اشخاص که ينسان از تزلزل مالکين و بدييتع ها رودخانه

قرار دارد  ها رودخانهو امالکشان در مجاورت  ياراض
اشخاص به  يو تجاوز احتمال يو متقابالً از تعد يريجلوگ

 کاربرد د. البتهيآ يز ممانعت به عمل مين ها رودخانهبستر 
که غالباً  يعينهر طب يبرا يان معموليعبارت حداکثر طغ

ار يبوده و به نسبت، حجم آب بس ها رودخانهمنشعب از 
نکه بر خالف يدهند و ا يم يرا در خود جا يکمتر

ستند از دقت يها ن البيت سيانتقال و هدا يمجرا ها رودخانه
مناسب به نظر  يو اصول يلحاظ فنه برخوردار نبوده ب يکاف
 يمجار ص بسترين و تشخييتع يارهايضوابط و معرسد.  ينم
  خواهد آمد. يدر مباحث بعد آن ييو حد نها يآب
  
  آب يحکمران ةدور –ج

 ةدور ۱۳۶۱آب در اسفند  ةع عادالنيب قانون توزيبا تصو
که  شدت منابع و مصارف آب آغاز يريدر مد يديجد

در بخش  ياديز نين دوره قوانيهمچنان استمرار دارد. در ا
ن يا ةدر عرصر يچشمگ يساز تحوالت نهيکه زم شدوضع آب 

ع يقانون توزآن ن يتر مهم که شدن کشور ياديصنعت بن
محورانه و  عدالت يکردين قانون رويا .استآب  ةعادالن

کرد پس از ين رويع آب کشور دارد که ايدر توز يمشارکت
و  يت خصوصيمالک ةسرگذاشتن دو دور تجربه و پشت

 دهد که يد ميد را نويجد يا آب دوره يو مل يت عموميمالک
  .اد شديآب  يحکمران ةدور عنوان بهاز آن  مقالهن يدر ا

  
آب با  ةع عادالنيقانون توز ۲و  ۱مواد  ياجمال ةسيمقا

  شدن آن يمل ةقانون آب و نحو
 يآب يت مجاريمالک يکه موضوع بحث بررس يياز آن جا

 عنوان بهآب  ةاز پرداختن به مقول ،ظرف است عنوان به
ع ينکه قانون توزياشاره به ا در ادامه باو نظر  مظروف صرف

در  ،تبصره ۲۷ماده و  ۵۲فصل و  ۵مشتمل بر  ،آب ةعادالن
حال حاضر تنها قانون نسبتاً جامع آب کشور محسوب 

شدن آن با  يمل ةاز قانون آب و نحو يريکه با الگوپذ شود يم
ت يمالک يد، به بررسيب رسيچندان مهم به تصو نه يراتييتغ

در  يو مجر يقانون فعل عنوان بهادشده يدر قانون  يآب يمجار
ع يفصل اول قانون توز ؛شود يمپرداخته حقوق آب کشور 

آب مشتمل  يو مل يت عموميآب تحت عنوان مالک ةعادالن
ت يان مالکيبه ب ۱ ةاست بر دو ماده و چهار تبصره که در ماد

خارج موضوع بحث  از مظروف) پرداخته که عنوان بهها ( آب
و در  شد يآب يت بستر مجاريمتعرض مالک ۲ ةو در ماد است
ز به چهار موضوع مهم و مبتال يل آن نيذ ةچهارگان يها تبصره

م، دخل و تصرف در بستر ين بستر، حرييتع يچگونگ يعنيبه 
م اشاره داشته و يموجود در بستر و حر يها يانيم و اعيو حر

مواد  يق اجماليکه در تطب کردرا وضع  يدر هر مورد مقررات
ل آن با مواد يذ يها آب و تبصره ةع عادالنيک و دو قانون توزي
که  شود يمشدن آن مالحظه  يمل ةک و دو قانون آب و نحوي

 ةز همانند قانون آب و نحويآب ن ةع عادالنيدر قانون توز
آب اختصاص  يو مل يت عموميبه مالک ۱ ةشدن آن، ماد يمل
پرداخت؛ در  يآب يت بستر مجاريز به مالکين ۲ ةافت و مادي
د که در يب رسيبه تصو ۲ ةل ماديذ ةن قانون چهار تبصريا

م و ين حرييتبصره با موضوعات تع ۲ يسه با قانون قبليمقا
و دخل و تصرف در  يو حفار يانينوع اع جاد هريت ايممنوع

سواحل  يم قانونين در حريو همچن يآب يبستر و مجار
. شدبدان اضافه  يا مخزني يعيها اعم از طب اچهياها و دريدر

مورد سخن  يها ک قانوني ةدر ماد ياساس يها ازجمله تفاوت
آن  شدن يمل ةک قانون آب و نحوين است که در ماده يدر ا
 يو مخزن ينيرزمي، زيسطح يها از آب ها اعم آب ةيکل
 »يثروت مل«) يعيطب يها ها و برکه ها، مرداب اچهي(در

ک ي ةاما در ماد شد؛اعالم  »متعلق به عموم« محسوب و
، يقانون اساس ۴۵براساس اصل  آب ةعادالنع يقانون توز

و  يعيدر رودها و انهار طب يجار يها آباها و يدر يها آب
و...  ينيرزميو ز ياز سطح اعم ،گريد يعير طبيها و هر مس دره
اعالم که  »يار حکومت اسالميدر اخت«و  »مشترکات«از 

با دقت در  .شود يم يبردار ها بهره طبق مصالح عامه از آن
که  شود يمد مالحظه يو جد يک قانون آب قبلي ةمفاد ماد
 يجا يدر قانون قبل» متعلق به عموم«و » يثروت مل«عبارت 

 يار حکومت اسالميدر اخت«و » مشترکات« خود را به عبارت
داد. » شود يم يبردار ها بهره است و طبق مصالح عامه از آن
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واژگان  يريکارگ هد و بيمتن قانون جدر در يين تغيظاهراً ا
 يدر راستا» يار حکومت اسالميدر اخت«و » مشترکات«

با آن داشته  رفت تا مطابقتيانجام پذ يقانون اساس ۴۵اصل 
  .باشد

  
در قانون  يآب يعيطب يت مجاريمالک يحقوق يبررس
  مترتب بر آن يو آثار حقوق آب ةعادالنع يتوز
  تيمفهوم مالک -الف
 ي، بستر مجارآب ةعادالنع يقانون توز ۲ ةگذار در ماد قانون

 کرد.اعالم  يار حکومت اسالميموضوع بحث را در اخت يآب
 يفيتعار لحاظ با » حکومت«و » اريدر اخت« ةمستنبط از واژ

 ين ظروف آبين است که ايا شدکه از واژگان مذکور ارائه 
 -ص داده نشدنديکه تخص يمادام–همانند مظروف خود 

که دارد  يتيت و حساسير نبوده و توجهاً به اهميپذ تيمالک
ه فراتر رفته و يمجر ةقو عنوان بهعمل و اقدام دولت  ةاز حوز

کشور قرار  ةارکان ادار يتمام يدر قلمرو حکومت به معنا
 ةرابط يکه نوع» تيمالک« ةواژ يجا هرو ب نيازا ؛گرفته است

 يجعفر( ،ن شخص و مال استيبشده  فيتعر يحقوق
استفاده شد تا مانع » اريدر اخت« ةاز واژ )۱۳۶۷ ،يلنگرود

مالکانه  ةکه قاعدتاً در رابط شود يشخص از هرگونه تصرف
» اريدر اخت« ةنکه واژيش متصور و مفروض است چه ايبرا

ا اجازه و نظارت بر ي يبردار صرفاً حق استفاده، بهره
مراعات مصالح د يهم به موجب قانون و با ق را آن يبردار بهره

توان  ين حالت ميدهد که در بهتر يعامه به شخص مختار م
ن يبا ا .ت برشمرديمالک يها از شاخه يکي عنوان بهآن را 

 يمذکور مالک يآب يبستر مجار يتوان برا يف نميتوص
ن بدان يا حکومت و اين مالک دولت باشد يخواه ا ،شناخت

تواند جزء  يموضوع بحث نم يآب يمعناست که بستر مجار
) ۱ ةيانفال آ ةنکه انفال برابر نص (سوريچه ا ،انفال باشد

است و طبق نظر مشهور  )ص(م و رسول اکرميازآن خداوند کر
که با  شود يمبت از مباحات محسوب يفقها در زمان غ

اما با توجه به نظر  ؛ت تملک برخوردار استيازت از قابليح
ک و تملک يامکان تمل ،يآب يبستر مجار ۲ ةمقنن در ماد

ده شد، يآب نام يحکمران ةکه به دور يا نداشته و در دوره
 کند يبردار ار دارد طبق مصالح عامه از آن بهرهيحکومت اخت

ت حفظ و اجازه و نظارت بر يمسئول» دولت« ييعد اجراو از ب

در  طور که همان يعني ؛دار است از آن را عهده يبردار بهره
بستر  در قبال ،مند است فهيمظروف وظ عنوان بهقبال آب 

با توجه به مطالب . خواهد بودمند  فهيز وظيظرف ن عنوان به
عنه  مبحوث يآب يرفت که بستر مجاريد پذيبا ،ش گفتهيپ

ظرف و مظروف جزء مشترکات  ةت از قاعديهمانند آب به تبع
 ،محسوب شوداگر آب از مشترکات گر يدبه عبارت  ؛است

 رايز ؛دانسته شودز از مشترکات يآن ند بستر يالجرم با
چون آب بدون  يالينه از مظروف سيبه يبردار بهرهت و يريمد
تواند  يدر خور و متناسب چون بستر مشترک که نم يظرف

جز  يا دهيرش عقيست. پذيمقدور ن ،مالک خاص داشته باشد
گرفتن  دهي، نادياريرش اختالل در امور آبيپذ ين به معنيا

نفعان و عدول از  يذ يقانون يو حت يعرف ،يحقوق اکتساب
  خوب است. يکرد حکمرانيرو
  
  يآب يعيطب يت مجاريمالک مترتب بر يآثار حقوق -ب

 يبا توجه به مفهوم يعيطب يآب يمترتب بر مجار يآثار حقوق
 يمجارگونه  نيابستر ن است که يا ،ت ارائه شديکه از مالک

 يقياشخاص اعم از حقت تملک برخوردار نبوده و ياز قابل يآب
بر آن  يتيمالک يعموم ياشخاص حقوق يو حت يو حقوق

از  يکيار دارد توسط يز صرفاً اختين ينداشته و حکومت اسالم
 يبردار بهرهدولت و طبق مصالح عامه از آن  يعني ،ارکان خود

قانون ک ي ةر ماديضمن آنکه دولت به موجب قسمت اخ کند،
از آن  يبردار بهرهت حفظ و اجازه و نظارت بر ي، مسئوليفعل

 يعموم يها آبف فوق بر يعمال وظاا رايز ؛دار است را عهده
سر يمذکور م يآب يبستر مجار يعني ،بدون ظرف متناسب

مظروف  عنوان بهفلذا حکم مقنن در خصوص آب  ؛نخواهد بود
عنوان ظرف  همورد نظر مقنن ب يآب يناً بر بستر مجاريع

متعدد دولت انجام  يان اعضاينکه از مياست و ا يتسر قابل
 يها روست (مستنداً به تبصرهيوزارت ن ةعهدرف بين وظايا

رو ينکه وزارت نيجه اي) و نتيقانون فعل ۲ ةل ماديذ ةچهارگان
ت دارد که ضمن يار و مسئوليدولت اخت يندگيبه نما
احصاشده در قانون طبق  يآب ياز بستر مجار يبردار بهره

بر آن نظارت  يبردار بهرهن صدور مجوز يمصالح عامه و همچن
رمجاز يو از هرگونه دخل و تصرف غ کردهو از آن حفاظت 

نه دولت و نه  ، رويح نه وزارت نين توضيبا ا کند؛ يريجلوگ
اما مختارند برابر  ،نبوده يآب يمالک بستر مجار ،حکومت
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و  يبردار بهرهگذشت از آن  مقررات موضوعه که شرح آن
  .کنندمسئولند تا از آن حفاظت و بر آن نظارت 

  
  ق آنيو مصاد يآب يمجار -ج

 اي هستند که ييرهاياز منظر حقوق آب مس يآب يمجار
 يا توسط دولت برايبوده  محل عبور آب يعيطور طب به

گذار نام  که قانون شداحداث  يعموم يها آبت و انتقال يهدا
 مقالهن ين در ايبنابرا ؛ديرها برگزين مسيا يبرارا » بستر«
 يآب يت بستر مجاريمالک ياز مقنن به بررس يتآس در

از  .پرداخته آب ةعادالنع يقانون توز ۲ ةاحصاشده در ماد
و  است يو مرع يماده در حال حاضر مجرن يا که ييآنجا

 ادشدهي ةاحصاشده در ماد يآب يق مجارينکه مصاديا
 ةقانون آب و نحو ۲ ةاز موارد مذکور در مادشتر يمراتب ب هب
 وص يتر تشخ مناسب يفعلرو قانون  نيازا است،آن  شدن يمل

 يآب يق مجاري. مصادگرفتبحث حاضر قرار  يمحور و مبنا
بستر انهار  - ۱ند از: ا عبارت يقانون فعل ۲ ةاحصاشده در ماد

  يعموم يها کانال - ۴ها  ليمس - ۳ ها رودخانه - ۲ يعيطب
  
  م آنين بستر و حرييتع يچگونگ -د

است که از دو  يار مهمياز مباحث بس يکين بستر ييتع ةنحو
است که بر  يريتأث اول مورد :استت يحائز اهمجهت 

 يرير متعارف آن جلوگيامالک مجاور داشته و از توسعه غ
 ةن محدوديياست که در تع يتياهم دوم موردو  کند يم

موارد مذکور مستلزم  شدن ت آن دارد. روشنيبستر و تثب
د. يب رسين خصوص به تصوياست که در ا يمقررات يبررس
ع يقانون توز ۲ ةک مادي ةگونه که گفته شد برابر تبصر همان
 ةف مقرر در تبصريتکال يرو در اجرايوزارت ن، آب ةعادالن

م يحر ،ن حد بستريينحوه تع ةنام نييآ ۲ ةک مادي
را در  يعيطب يها ها و برکه مرداب ،ها ليمس ،انهار ،ها رودخانه

رو ير وقت نيوز يبند با امضا ۹ماده و  ۱۵در  ۱۳۷۰ر يت ۱۲
پس از نامه  نيين آياکه  )۱۳۷۳ ،روين وزارت( کردب يتصو

 )۱۳۷۹مرداد  ۲۳(در  يوان عدالت اداريد يابطال از سو
ب يبه تصو ۱۳۷۹آبان  ۱۱مجدداً در  )۱۳۸۶ ،روين وزارت(
  .است ييت اجرايقابل يداراو  دهيران رسيت وزئيه
 
  

  بستر ين پهناييتع يقانون يارهايها و مع ضابطه -ه
بستر  ين پهناييتع يبرا يو علم يفن يارهايها و مع ضابطه

 ۲ ةماد کي ةم آن طبق تبصريل و حريا مسيرودخانه، نهر 
در » داغاب«و » يدرولوژيآمار ه«ند از: ا عبارت يقانون فعل
و  ياريرو در کتاب فرهنگ آبين ها. وزارت آن يعيبستر طب

آمار  و داغاب آورده است: يدرولوژيف آمار هيدر تعر يزهکش
 ةان روزانه، ماهانه و ساالنيآوردن آمار جر فراهم ،يدرولوژيه
ا هردو ي يا لحظه يک رودخانه با حداقل و حداکثر آبدهي

 يا رديداغاب: خط  )۱۳۵۴ رو،ين وزارت(ک جدول يگروه در 
ا برکشند (مد) يالب ين سطح سيموجود در باالتر يوال که گل
ف ي). با توجه به تعار۱۳۵۴ نيرو، وزارت گذارد ( يم يبرجا

ان آب در رودخانه است يهمان جر يدرولوژيمذکور، آمار ه
روزانه، ماهانه و  يزمان يها اسيدر مق يريگ ل اندازهيکه با وسا

و  يعلم ةصيخص يدارا ن يبنابرا ؛شود يم يريگ ساالنه اندازه
ه و يآب پا يتواند دب يم يث محاسباتياست و از ح يمطالعات

و براساس آن  کندخانه و انهار را اعالم ددر رو يحجم آب جار
شده  انتقال حجم محاسبه يکه برا يبستر يا پهنايعرض 

اما داغاب  کرد؛ن يياز است را تعيه مورد نيپا يبراساس دب
است که آب در  يا اثريداغ  ،داستيگونه که از نام آن پ همان
 ؛است ينيو ع يکيزيف ةجنب يگذارد و دارا يم يجارعت بيطب
است  يشاخصجه گرفت که داغاب يتوان نت يح مين توضيبا ا

و  يعيبستر رودخانه و انهار طب يتوان پهنا يکه براساس آن م
مربوط  ةنام نييک آي ةاما در بند ح ماد کرد؛ن ييل را تعيمس

» کيدرولوژيآمار ه«عالوه بر ، ... و ها رودخانه ميبه بستر و حر
حداکثر «نام  هب يگريد يريگ از شاخص اندازه ،»داغاب«و 
 وزارت( ز نام برده شدين» ساله ۲۵برگشت  ةان با دوريطغ
حداکثر «به عبارت  يقانون فعلاگرچه در  .)۱۳۸۷ رو،ين

که نياو نشد  يا اشاره» ساله ۲۵برگشت  ةان با دوريطغ
 ؛ر با قانون باشديتواند مغا يد و نمينامه نبا بيا تصوينامه  نييآ

کن يل ؛رسد يابطال به نظر م نامه قابل نييآ زن قسمت ايا فلذا
» ساله ۲۵برگشت  ةان با دوريحداکثر طغ«تاکنون شاخص 

است  ين در حاليا کند يفاء نقش ميبستر ا ين پهناييدر تع
يها قرارگرفتن ضابطهالشعاع  عمال شاخص مزبور تحتکه با ا 
عموماً و داغاب خصوصاً  يدرولوژيآمار ه يعني ،يقانون

 ةدور«د يکه به ق» انيحداکثر طغ«نکه يچه ا ،مفروض است
افتد  يکبار اتفاق ميسال  ۲۵هر  شد،د يمق» ساله ۲۵برگشت 
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مانده قبل از خود را از  يجارآثار و داغاب ب يتواند تمام يو م
روزانه و ماهانه و  يدرولوژيکه آمار ه يطور همان ؛ن ببرديب

عمال رو ا نيازا کند؛ر ييتواند دستخوش تغ يز ميساالنه را ن
ن مجاور را متزلزل سازد و اتواند حقوق مالک يار مين معيا

 ةضابط عنوان بهار را ين معيل مقنن اين دليد به هميشا
ن ينکه ايخاصه ا ؛بستر اعالم نکرد ين پهناييتع يقانون

قانون  ۲ ةدر ماد» يان معموليحداکثر طغ«با عنوان ضابطه 
 ؛داشت ينيتقن ةسابق» آن شدن يمل ةقانون آب و نحو« يقبل

ن ييتع ين ضابطه برايمقنن از ذکر ا ياما در قانون فعل
 نينظر کرد و ا صرف يعيبستر رودخانه و انهار طب يپهنا
ن يام باشد که درنظرگرفتن چنين پيتواند حامل ا يم

ن امالک مجاور را متزلزل ساخته و ات مالکيمالک يا ضابطه
فلذا  ؛ت قرار خواهد داديد و تفوير، تحدييدر معرض تغ

 د عالماً و عامداً از ذکريب قانون جديگذار در تصو قانون
 يا ضابطه عنوان بهساله  ۲۵برگشت  ةان با دوريحداکثر طغ

ح ين توضيبا ا کرد؛ يپوش بستر چشم ين پهناييدر تع
  .تأمل دارد يبس يمربوط جا ةنام نييگنجاندن آن در آ

 

 ن و اعالم بسترييتع يها روش -و
 يها ل، مرداب و برکهي، مسيعين بستر رودخانه، نهر طبييتع
است که به دو روش  يا شرکت آب منطقه ةبه عهد يعيطب
رد. در يپذ يانجام م يسرتاسر -۲ يو انفراد يمورد -۱

 يکتباً به متقاض يمراتب به نحو مقتض ،يصورت اقدام مورد
ق پخش يموضوع از طر ين بستر سرتاسرييتع ةباراعالم و در

ک نوبت) به اطالع اشخاص ي ي(برا يمحل يها هياطالع
، يآب ين و اعالم بستر مجارييرسد. پس از تع ينفع م يذ

ک ماه يظرف مدت  ،داشته باشند ياشخاص چنانچه اعتراض
توانند  يم يبه متقاض يا اعالم کتبيه ياطالعخ انتشار و ياز تار

محل، اعتراض خود را به  يا با مراجعه به شرکت آب منطقه
افت دارند، اعتراضات يد دريم و رسيشرکت مربوط تسل

 ةمقرر در ماد ونيسيک ماهه به کميدر مهلت آمده  دست به
ون مذکور پس از وصول يسيکم .شود يم ارجاع نامه نييآ ۳

ا يگزارش کارشناس  يمورد اعتراض و بررس ةپروند
 ،شده موافق باشد نييکه با بستر تع يکارشناسان، در صورت

حات از ياز اخذ توض پس صورت نيرايدر غ د وييآن را تأ
ربط نظر خود را به شرکت اعالم  يا کارشناسان ذيکارشناس 

ون يسيکم يبرا يحات کارشناسيچنانچه توض کرد.خواهد 

 ةليوس ا بهيتواند رأساً  يون ميسيکم ،نباشدکننده  قانع
 ةبارد و سپس نظر خود را دريمحل را بازد يگريکارشناسان د

و  يون قطعيسين کميبستر به شرکت اعالم دارد. نظر ا
ن که پس از يت ايحائز اهم ةروست. نکتينظر وزارت ن ةمنزل به

ست يبا يم يا شرکت آب منطقه ۳ ةون ماديسياعالم نظر کم
شده به نحو  نييحد بستر تع يها يگذار به عالمت نسبت
 يگذار عالمت يعنين موضوع يت اياهم .اقدام کند يمقتض

 ييت حد نهايتثب ن است که ضمنيشده در ا نييد بستر تعح
برگشت  ةبا دور يبعد يها باليآن با وقوع س ةاز توسع ،بستر
ز از ين مجاور نات مالکيمالک وخواهد کرد  يريساله جلوگ ۲۵

  .ماندهرگونه تزلزل مصون خواهد 
  

  يآب يم مجاريان در بستر و حريجاد اعيا -ز
که  يعيو انهار طب ها رودخانهبستر  ين پهناييالقاعده تع يعل

و داغاب  يدرولوژيبا توجه به آمار هتوسط کارشناسان آب و 
که  استوار باشد يمحاسبات يد بر مبنايبا ،رديپذ يانجام م

طور متعارف در  هکه ب ييها البيه و سيپا يها انيبتواند جر
ت يابد را هداي يان ميل جريا مسيهر رودخانه  زيآبر حوزه
ا يبه امالک مجاور  يگونه خسارت چيکه ه ينحو هب ؛کند
 حجم غالباً .وارد نسازد ها رودخانهر يسات موجود در مسيتأس
جا مانده رها ب آن يعيکه در بستر طب يها با داغاب البين سيا

ط هر رودخانه ازجمله يو توجهاً به شراشود  يم يريگ اندازه
عمق رودخانه، ارتفاع آب و  ،يو طول يب عرضيآب، ش يدب

، ياز کوهستان مقاطع و مناطق مختلف اعم يت مکانيموقع
و اعالم ن ييدر هر محل تع آنبستر  يو دشت، پهنا يا جلگه

ان در بستر يجاد اعيح هرگونه اين توضيبا ا ؛شود يم
نکه در يبه لحاظ ا ،شود يمده يشده که بستر فعال نام فيتوص

سازه در  يساز ا بر فرض مقاوميب قرار داشته يمعرض تخر
ت آب به يو هدا يعيان طبيالب، موجبات انحراف جريبرابر س
و امالک مجاور را فراهم خواهد ساخت عقالً و منطقاً  ياراض

 ۲ ةماد ۳ ةدر تبصرز يگذار ن رو قانون نيازا ؛رش نبودهيقابل پذ
و دخل و تصرف در  يو حفار يانينوع اع جاد هريا يقانون فعل

 و يعموم يها و کانال يعيو انهار طب ها رودخانهبستر 
ن يتأمل دارد ا يکه جا يا . نکتهکردها را ممنوع اعالم  ليمس

ت با عبارت ين ممنوعيا يو فعل ياست که در هر دو قانون قبل
. شد يمستثن» رو)يوزارت آب و برق (وزارت ن ةمگر با اجاز«
ا دخل و تصرف در بستر يان يجاد هر نوع اعينکه ايا
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رو يوزارت ن ةها با اجاز ليمس و يعيها و انهار طب رودخانه
 يا ضرورياست که  يناظر بر موارد شد،مجاز اعالم 

ا برق يامور آب  يبرا يا مزاحمتي شود يمداده  ص يتشخ
و  يصورت اصول هست بيبا يدر هر حالت مکند که  يجاد نميا

حات فوق يبا توجه به توض. رديانجام پذ يت نکات فنيبا رعا
، ها رودخانهر يمس يعير طبيير تغينظ يرسد عوامل يبه نظر م

بستر با  ين پهناييدر باالدست، تع يسات آبياحداث تأس
بستر و  يواگذار ةنيزم ،شتريا بيساله  ۲۵برگشت  ةدور

صورت  ا بهيرو يوزارت ن ةدخل و تصرف در آن را خواه با اجاز
به  نامه مربوط نييل آين دليرمجاز فراهم ساخته و به هميغ

ن نوع يين تعيل و همچنيس يبند به پهنه ينوع به آن،
 ين بدان معناست که پهنايآورده است و ا يرو يکاربر

ان يجر يبرا ازيتر از عرض مورد ن عيار وسيشده بس نييتع
 ةالب با دوريانه و با سيان متوسط ساليغالب که معادل جر

 يبردار بهره يرو برا نيازا ؛باشد يم است،کساله يبرگشت 
الذکر  جه وقوع عوامل فوقيکه درنت يعيوس ينه از اراضيبه
جاد يکشور ا يها رودخانه ةيبستر رودخانه در حاش عنوان به

د يشا شد.نامه اتخاذ  نييدر آ ييها استيس ،شود يما ي شده
ساله که به  ۲۵برگشت  ةبستر با دور ين پهناييه تعيدر توج

و امالک مجاور  يو تعرض به اراض ها رودخانهشدن  ضيعر
از  يار از ورود خسارت ناشين معيگفته شود که ا انجامد يم

 ةيسات و ابنيو امالک اشخاص و تأس يل به اراضيوقوع س
ن ييد توجه داشت که تعياما با کند؛ يم يريجلوگ ياحداث
تواند ورود  يساله فقط م ۲۵برگشت  ةبستر با دور يپهنا

تواند  ياما هرگز نم ؛ر اندازديک دوره به تأخي يخسارت را برا
برگشت  ةالب با دوريکه با س شود يمانع از ورود خسارات

گونه که  ن همانيبنابرا ؛وندديپ يسال به وقوع م ۲۵شتر از يب
ار ين معيبستر از ا ين پهناييبخردانه در تع گذار قانون

ن يست از ايبا يز مينامه ن نييمقام مصوب آ ،استفاده نکرد
  کرد. يت مياست درست تبعيس
  
 يآب يم مجارين حرييتع ةنحو -ح

است که  يز از موضوعاتين يآب يم مجارين حرييتع ةنحو
م برابر ينکه حکم حريآن ضرورت دارد. قطع نظر از ا يبررس
ده ياما به کرات د ،است يموات جار يدر اراض ين فقهيمواز
ن يقوان ۱۳۰۷مصوب  يکه عالوه بر قانون مدن شود يم

ر يت ۷آهن مصوب  ها و راه راه يمنير قانون اينظ يمختلف
و قانون  ۱۳۴۶ر يت ۱۹ران مصوب يقانون سازمان برق ا ۱۳۴۹

ع يو قانون توز ۱۳۴۷ر يت ۲۷آن مصوب  شدن يمل ةآب و نحو
م پرداخته يحر ةلئبه مس ۱۳۶۱اسفند  ۱۶مصوب  آب ةعادالن
ربط  يذ يها وزارتخانه ةعهدرم را بيزان حرين مييو تع

ن ييتع يعني ،گذار قانون ةنگونيکرد اياگرچه رو ؛گذاشته است
ت حقوق مالکانه يآن هم بدون رعا ،م در ملک اشخاصيحر

د از ياما نبا ،است يت قانونيموقع يالذکر دارا ن فوقيبرابر قوان
جاد ينگونه تعرضات به امالک مجاور و ايا يامدهايپ

که  يا ن آن غافل ماند. نکتهامالک ةت در حق استفاديمحدود
شده  اشاره ةن موضوعين است که قوانيد بدان توجه داشت ايبا

د يد به قيم در امالک مجاور که مقين حرييث تعياز ح
 ين فقهيبا مواز ست،يناشخاص  ةمراعات حقوق مالکان
کرد ين روياثبات ا يبرا .ستين يرفتنيمطابقت نداشته و پذ

وان عدالت يد يت عمومئيه ةيوحدت رو يتوان به رأ يم
 ۳۰مورخ  ۵۴۰ يال ۵۳۷ ةشمار يها موضوع دادنامه يادار

» خ«از بند  ياشاره کرد که به موجب آن قسمت ۱۳۸۵مهر 
...  و ها رودخانهم ينامه مربوط به بستر و حر نييک آي ةماد

م در يوضع حر راجع بهران يت وزئيه ۱۳۸۹آبان  ۱۶مصوب 
در  شد.نگهبان ابطال  يه شورايملک مجاور پس از اخذ نظر

 يت عمومئينگهبان در پاسخ استعالم ه يشورا ةين نظريا
در  يکه نهر احداث يموارد«سد: ينو يم يوان عدالت اداريد

از  ،شده باشد احداث ريو مجاور ملک غ يآخر ملک شخص
خالف  ،ريبه ملک غ نسبت ين نهر حتيا يم براينظر اثبات حر

م که يجالب است بدان ...». شود يمشناخته  ين شرعيمواز
متعرض  آب ةعادالنع يب قانون توزينگهبان در تصو يشورا
 يراديرو ايوزارت ن ين آن از سوييم نشده و به تعيحر
مربوط به بستر و  ةنام نييک آي ةماد» خ«اما بند  ؛رديگ ينم
ع يقانون توز ۲ ةماد ي... که در راستا و ها رودخانهم يحر

رسد را مخالف  يب ميل آن به تصويذ يها و تبصره آب ةعادالن
م در يدر تصم ين دوگانگيا .کند ياعالم م ين شرعيبا مواز

قانون آب کشور و  يرد که اساساً بررسيگ يصورت م يحال
در  آب ةعادالنع يب قانون توزيتصود که به يطرح جد ةارائ

ن يق مقررات آن با موازيبا هدف تطب شد، يمنته ۱۳۶۱سال 
 انجام گرفت. يو فقه يشرع
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  يريگ جهينت
از موضوعات مهم حقوق آب کشور  يکي يآب يت مجاريمالک

ن يت اير موضوعات پراهميسا ياست که متأسفانه همپا
جامع در بخش صنعت آب  يقانون فقدانل يدل هنوپا و ب ةرشت

 در نظر گرفتنرو با  نيا از ؛کشور مورد توجه قرار نگرفت
ت ياموال وجود دارد، مالک يکه برا يمات گوناگونيتقس
» عموم بودن ةمورد استفاد«ا ي» يعيطب«د يبا ق يآب يمجار
گاه يجا يدر بررس داد. يجا ياموال عموم ةد در دستيرا با
 ةدور ين موضوعه از ابتداين دسته از اموال در قوانيا يقانون
از  يآب يت مجاريکه مالک افت شديتاکنون در يگذار قانون

ر تحول و يس .ستيواحد ن يحکم يگذار دارا منظر قانون
گذار  مرتبط نشانگر آن است که قانون ةن موضوعيتطور قوان

ن دسته از اموال و متناسب با اوضاع و يت ايدرخصوص مالک
 -۱ :ب قانون سه نگاه متفاوت داشته استياحوال زمان تصو

 -۲شمارد  يز محترم ميرا ن يت خصوصيکه مالک ينگاه
 ينگاه - ۳و  کند يت دولت اعالم ميکه آن را در مالک ينگاه
ار يو مشترکات و در اخت يعموم يها از ثروت ن اموال رايکه ا

 يها ک از دورهيکه هر يياز آن جا داند. يم يحکومت اسالم
 يآب يبه مجار ت اشخاص نسبتيرش را بر مالکيتأث ينيتقن

از زمان،  يدر مقطع يا نادرستي يدرست هنکه بيگذاشت و ا
رفت که به صدور سند ياشخاص صورت پذ ياز سو ياقدامات
ضاً يو ا شد ينام اشخاص منته گونه اموال به نيت ايمالک

مقنن که  ةن اراديکه به موجب آن آخر يقانون فعلنکه در يا
ت يتنها مالک برخوردار است نه ييت اجرايالحال از موقع يف

ن گونه اموال يز بر ايت دولت نياشخاص بلکه مالک يخصوص
ت ينکه حکم مالکيتاً به ايرش قرار نگرفت و عنايمورد پذ

 يآن با جزر و مدها يقانون ةنيشيبا توجه به پ يآب يمجار
ن يدر قوان ابهاما ي يقانون شگرف مواجه بوده و به لحاظ خأل
ن يقوان يبررسست، با يموجود چندان روشن نبوده و ن

 يآب يت مجارين مالکييدر تب يل آن، سعيموضوعه و تحل
 ياساس يها ز از دغدغهياکنون ن ق که هميموضوع تحق

 ،اندرکاران، اشخاص و جوامع مرتبط است ان امر، دستيمتول
ت از آن دارد که در نظم يحکا آمده دست هج بيکه نتا هشد

و » يعيطب« ةبه دو دست يآب ي، مجاريکنون يحقوق
حکم مخصوص  يند که هر دسته داراا ميتقس قابل» ياحداث«
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