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تاريخ تصويب: 6/6/1309
 

ماده اول � اگر كسي مالك چاه قنات يا مجراي آبي در ملك غیر و يا در اراضي مباحه باشد تصرف صاحب چاه يا صاحب مجري

در چاه و مجري فقط من حیث مالكیت قنات و مجري و براي عملیات مربوط به قنات و مجري خواھد بود و صاحب ملك مي تواند
در اطراف چاه و مجري و يا اراضي واقعه بین دو چاه تا حريم چاه و مجري ھر تصرفي كه بخواھد بنمايد مشروط بر اينكه
تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات يا مجري نشود و نیز در اراضي مباحه واقعه در اطراف چاه يا مجري و يا بین دو چاه

اشخاص ديگر ھم مي توانند با رعايت حريم كه به موجب قانون مدني معین است و ساير مقررات مربوطه به اراضي مباحه
تصرفاتي بنمايند كه موجب ضرر صاحب قنات يا صاحب مجري نباشد.

 ماده دوم � ھر گاه كسي مالك چاه قنات يا مجراي آبي در ملك غیر باشد صاحب ملك حق ندارد صاحب مجري و يا صاحب چاه

را از پاك كردن مجري يا چاه قنات خود ممانعت نمايد اگر چه قنات يا مجراي آب باير باشد لیكن در صورتي كه چاه قنات يا
مجراي آب در داخله شھرھا و يا داخله قصبات و يا در ابنیه و يا منازل واقعه در غیر شھرھا و قصبات و يا در معابر عمومي باشد
صاحب ملك يا متصدي آن مي تواند صاحب قنات يا مجري را به برداشتن الي و غیره كه از چاه يا مجري خارج مي شود اجبار

كند.

 ماده سوم � در امالك مزروعي مطلقًا در باغات، دھات و باغات قصبات و باغات خارج از شھرھا مشروط بر اينكه عرفًا اطالق

منزل به آنھا نتوان كرد ھر گاه كسي بخواھد چاه يا استخر يا مجراي قناتي احداث نمايد يا براي اصالح يا تكمیل قناتي چاه يا
مجرايي ايجاد كند صاحبان امالك مذكوره حق ندارند (مشروط بر اينكه رعايت حريم شده باشد) جلوگیري نمايند ولي بايد
قیمت عادله زمین و اعیان آن كه چاه و استخر و مجراي جديد در آنجا حفر مي شود قبًال تأديه گردد و به عالوه صاحب ملك
حق دارد تقاضا كند كه صاحب چاه تعھد نمايد براي جلوگیري از خطرات روي چاه را بپوشاند ھر گاه در موضوع اينكه باز بودن
روي چاه براي صاحب ملك خطراتي دارد يا خیر اختالف باشد محكمه پس از رسیدگي حكم مقتضي صادر خواھد نمود در مورد
امالك غیر قابل انتقال مثل موقوفات زمیني كه چاه يا استخر يا مجراي جديد بايد در آنجا حفر شود در مقابل حق االرض عادله

به صاحب قنات يا مجري اجازه حفر چاه يا استخر و يا مجري داده مي شود.

ماده چهارم � ھر گاه كسي براي كشیدن راه آب و خشكانیدن باطالق متعلق به خود و يا براي بستن سد و يا سیل برگردان و

يا جدا كردن آب از رودخانه و يا رد كردن جوي از رو يا زير قنات يا مجري محتاج به تصرف در ملك غیر باشد و نتواند با صاحب
زمین در فروش يا اجاره زمین تراضي نمايد محكمه حكم مي دھد كه صاحب زمین اراضي الزمه را در مقابل قیمت عادله واگذار
نمايد و يا در مقابل مال االجاره عادله و به مدتي كه محكمه معین مي نمايد و بايد متناسب با انجام امور مزبور فوق باشد اجاره
دھد اختیار ھر يك از دو شق فوق با صاحب زمین خواھد بود مگر در موارد امالك غیر قابل انتقال كه متصدي آن بايد فقط حق

االرض بگیرد.
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 تبصره � در مواقعي كه دولت از نقطه نظر مصالح عمومي يكي از اعمال مذكوره در ماده فوق را بخواھد به عنوان حاكمیت

انجام دھد مورد، تابع مقررات قانون مخصوص خواھد بود.

 ماده پنجم � در مورد مواد فوق اشخاصي كه از اجبار صاحب زمین به فروش يا اجاره زمین استفاده مي نمايند مسئول مخارج

ساختن ناسمان ھاي الزمه و مخارج ديگر از اين قبیل و به طور كلي مسئول ھرخسارت ديگري نیز خواھند بود كه از عملیات
آنھا براي صاحب زمین ايجاد مي شود.

 ماده ششم � در ھر موردي كه راجع به لزوم تصرف در ملك غیر و يا حدوث ضرر به نحو مذكور در ماده 5 و يا تعیین قیمت و مال

االجاره عادله و حق االرض بین طرفین تراضي حاصل نشود تشخیص امر و يا تعیین قیمت و خسارت و يا میزان مال االجاره و
حق االرض موافق اصول محاكمات حقوقي به وسیله اھل خبره به عمل خواھد آمد.

 ماده هفتم � ھرگاه زمیني كه چاه يا مجري يا استخر بايد در آنجا كنده شود يا يكي از عملیات مذكوره در ماده 4 بايد در آن

صورت بگیرد از اراضي خالصه باشد وزارت مالیه مكلف است زمیني را كه الزم است به قیمت عادله به صاحب قنات بفروشد.

 ماده هشتم � مفاد ماده 594 قانون مدني در مورد قنوات بايره نیز مجري خواھد بود مشروط بر اينكه شريك يا شركاء حاضر براي

شركت در مخارج تنقیه مالك بیش از نصف قنات باشند و در اين صورت تعیین قیمت و يا مال االجاره و غیره بسته به نظر
محكمه است كه عند اللزوم به وسیله اھل خبره معین مي نمايد.

 ماده نهم � ھر گاه مالك قنات باير و متروك بخواھد قنات يا رشته جديد احداث كند مالك زمین مختار است به جاي قیمت عادله

اراضي كه براي حفر چاه ھاي جديد الزم است تقاضا كند كه مالك قنات باير و متروك چاه ھاي متروكه را مسطح كرده به مالك
اراضي واگذار نمايد.




