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The approach of the legal system, including laws 

 

Abstract 

The approach of the legal system, including laws, regulations, procedures 

and court rulings, is very decisive in how to manage water consumption and 

protection of water resources, and based on issues such as the need to ensure 

water security and protection of public interests, the rule of public law rules 

on water resources. It is necessary. Accordingly, national and local 

administrative bodies such as the Ministry of Energy and regional water 

companies and quasi-judicial authorities under the headings of 

"Commission for Groundwater Affairs" and "Commission for Issuance of 

Licenses" in the general management of water resources Have found legal 

responsibility. Due to the expansion of government interference in the 

affairs and the creation of various administrative organizations, new 

relations emerged in legal and social relations that were unknown to the 

general judiciary in various respects and the need to enter into the nature 

and resolve disputes arising from them. He had technical information and 

specialized knowledge in the field related to them. On the other hand, 

resolving disputes arising from those relationships required prompt action 

and a quick decision that was inconsistent with the nature of the public 

judiciary and its procedure; Therefore, authorities have been established 

outside the system of general judicial authorities, with the titles of 

organization, board, dispute resolution commissions, etc., which deal with 

disputes arising from the implementation of special laws in accordance with 

substantive and special laws.  

Keywords: Principles of Fair Trial, Groundwater Commission, Court of 

Administrative Justice, Quasi-Judicial Authorities 
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 بررسی آیین دادرسی  در کمیسیون های رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی

 1عبدالخالق مسقطی

 2مصطفی سراجی

 3خیراهلل پروین

 چکیده

از   انت یص      یمحاکم در چگونگ  یو آرا  نیقوان  ،مقررات  ،هاهیرو اعم از  ینگرش نظام حقوق  وهیش    

مانند حفظ منافع    یمبنا موض وعات نیو بر هم  باش دیم  رگذاریتاث  اریمص ر  ب     ت یریمنابع آب و مد

از   .اس  ت  ریبر منابع آب اجتناب ناپذ  یمومحکومت قواعد حقوق عو آب  ت یامن  نیلزوم تأم،  یعموم

و مراجع شبه  رویو وزارت ن  یاآب منطقه  یهاهمچون شرکت  یو مل یمحل یادار یرو نهادها نیهم

به   یدگ یرس    ونی   یکم»و  «به ص دور پروانه ها  یدگ یرس    ونی   یکم»مانند   ییتحت عنوان ها ییقض ا

  ش یافزا. باش  ند یم  یقانون  ت یم   لول یمنابع آب دارا  یعموم ت یریدر امر مد  «ینیرزمیز یامور آبها

را در  یمختلف و متعدد مناس   بات تازه ا یادار  یس   ازمان ها جادیها در اروز افزون دخالت دولت 

ناش ناخته   ییمراجعان غذا یاز ابعاد گوناگون برا که اس ت   دهیموجب گرد  یو اجتماع  یروابط حقوق

  ی اطالعات فن ازمندیآنها ن  ت یاز آن ها و ورود به ماه  یناش    یحل و فص ل دعاو لیدل نیبود و به هم

رفع   گرید  یاز س  و   .داش  ت  را در رش  ته مربوب به آنها  یو اطالعات فن  یتخص  ص    یها  یآگاهو 

  ط یکه با شرا  بودو سرعت عمل باال   عیس ر میاتخاذ تص م ازمندیاختالفات به وجود آمده از آن روابط ن

از س امانه   رونیدر ب یمراجع لیدل  نیبه هم متناس ب نبود.  آن یدادرس   نییو آ  یمعمو  ییمراجع قض ا

به وجود آمده  ...و   لت یه  ،س ازمان ،حل اختال   یها  ونی   یکم  یهابا عنوان ییقض ا  یمراجع عموم

 یدگ یخاص رس     نیقوان یاز اجرا  یاختالفات ناش     ، بهژهیو یو ماهو  یش  کل  نیقوان  که بر مبنایاند  

 .ندینما یم

 ش به مراجع اداری، عدالت  دیوان زمینی، زیر آبهای منص فانه،کمی  یون دادرس ی اص و واژه : کلید

 قضایی
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 مقدمه 2119

 ک  ی  بر  آن  اهمیت  که  اس ت   موض وعی ، آب  منابع از در راس تای ص یانت  کارآمد و مطلوب  مدیریت 

و  عقال  س یره در  آن، مص ر  کنتر   ض رورت و  زندگی ان  ان در آن اهمیت   و نمی باش د  پوش یده

  تنظیم  علم  عنوان  ب ه  حقوق  علم  ،بین این  در.  می ب اش   د ت ایی د  و تص   دی   مورد دینی  من ابعهمچنین 

 اعم  حقوقی  نظام  عملکرد نحوه  و  دارد  عهده بر مهم  وظیفه ای ها ان  ان  مناس باتو  اجتماعی    روابط

  حفاظت و  مص ر   مدیریت   ش یوه  در آب،  منابع بهن  بت   محاکم آرای و  قوانین  ،، مقررات  ها رویه از

 اس المی،  انقالب  پیروزی از  قبل حقوقی نظام  در.  می باش د  کننده تعیین  ب  یار  حیاتی، عنص ر این از

اختص  اص    آب  خص  وص  ی حقوق رژیم به  امنحص  ر آبی،  منابع بر  حاکم  حقوقی  نظام  کلی  عملکرد

  حیازت  امکان  فردمحور، و خص وص ی نگاهی  با  حوزه این  مبنای اص لی  عنوان به  مدنی  قانون و  داش ت 

 .  مینمود لحاظ آب  منابع تملک  مشروع  و قانونی  اسباب از  شرایطی تحت  را مباح  آبهای از

  اص ل  ،1۳۵8 س ا  در  اس المی  انقالب از  پس  اس المی  جمهوری  اس اس ی  قانون تدوینبا   خوش بختانه

  و انفا   عمومی های  ثروت مهم مص ادی  از را  و آبها  دریاها ها دریاچه  اس اس ی،  قانون پنجم و  چهل

 ق انون  کن ار  در.  ایج اد نمود  را  آب  من ابع  بر  عمومی  حقوق  رژیم  حکوم ت   ب    تر  و  در نظر گرف ت 

، خص وص ی  مالکیت   تعارض ،آب  امنیت  تأمین  پایدار، توس عه همچون  مهمی  موض وعات اس اس ی،

  جمله  از  آب،  س  ازی  خص  وص  ی  و بازار  نظام  ناکارآمدی و  عمومی  منافع و آب یکپارچه  مدیریت 

 می  اثبات را دولت  مداخلهو   آب  حوزه در  عمومی حقوق  نظام ضرورت  که  روند می شمار به دالیلی

 (.1۶۵-1۷۳: 1۳9۷  فریادی،) کنند

 در  میتوان و  اس  ت   گوناگونیجنبه های   تض  مین کننده  آب،  عمومی  حقوق ،نیز پژوهش عرص  ه در

  فص   ل   و  ح ل  چگونگی  آب،  در حوزه  ق انونگ ذاری  آب،  عمومی  حقوق  مب انی  و  اص   و   ج ایگ اه

 ،حتی االمکان  تا اس  ت  آن برپژوهش این  و  پرداخت   مطالعه  به  آب دادرس  ی و آب  منابع  اختالفات

 را ایران آب حقوق در  قض ایی  ش به دادرس ی نظام یعنی ش ده،بیان   کمتر  و جدید    های  س احت  از یکی

  مراجع   جایگاه و  س اختار،   ص الحیتها تبیین  حاض ر، تحقی   هد   ،مبناهمین  بر. دهد قرار  تبیین مورد

  حقوق  بنیان  تحلیل از  پس ،هد  این به رس یدن برای.  اس ت  ایران آب حقوق نظام  در  قض ایی ش به

  امور  به رس یدگی  کمی  یون»  عناوین تحت   مهم و اس اس ی  کمی  یون دو آب، قض ایی  ش به  مراجع اداری

و  تعارض  حل  در  آنها رس   الت   و« ها پروانه ص   دور به رس   یدگی  کمی    یون» و« زیرزمینی  آبهای

 . می دهیم  قرار  شناسی آسیب  و مطالعه مورد را ایران آب حقوق نظام ترافع  و ساماندهی

  آب  حقوق قضایی  شبه مراجع حقوقی بنیان -1

  ماده  ،گرددمی   قض ایی  س ازمان وحدت  باعث  که  قانون و   قض ایی  مراجع  برابر  در  عموم  ت  اوی  اص ل

  نظام  که می باش ند دالیلی جمله از ،  اس اس ی قانون 1۵9  و 1۵۶ اص و و  مدنی دادرس ی آیین  قانون 1۰

 های  مأموریت  وس عت   به گرایانه    واقع نگرش اما. داند می مردود را قض اییه  قوه از خارج دادرس ی

  عمومی   من افع  ت أمینو    عمومی  امور  اداره ن اپ ذیری  تعطی ل  ض   رورت  عمومی،  امور  م دیری ت   در نظ ام

  دعاوی  بر  حاکم و تش ریفات  ض وابط از دور  به اختالفات،  و  دعاوی از  بعض ی به  که می کند  اقتض ا 

تا   عمومی،  حوزه در اختال   مورد موارد از بعض ی  همچنین.  ش ود  رس یدگی  س رعت   به  خص وص ی
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  فاقد  قض ایی عام  مرجع یک در  رس یدگی  قابلیت   که  دارند  قرار  فنی و  اداری های پیچیدگی از  جایی

 .ندارند را امور آن  با  کافی  آشنایی

 بیان نمود باید  اجرایی آمر از قض   ا  امر تفکی ک  متع اقب اد در بح ث   و قوا  تفکی ک  حوزه در بر این  عالوه

 نظری ه  امروزه  ،  قوا  مطل   تفکی ک  برابر  در  و  اس   ت   پی دا کرده  تع دی ل  عمالد  قوا  تفکی ک  نظری ه  ک ه

 اش خاص  ت  اوی  عدم(.  ۴9: 1۳8۳ ندوش ن، جعفری) دارد  بیش تری پیروان  قوا بین  تعاد و   همکاری

  وجود   ش ای  ته  متناس ب و مرجعی که  اس ت  در زمانی قانون  حاکمیت  قاعدةو    قض ایی مراجع  برابر در

 پایبندی  بنابراین در عوض نماید؛  رس یدگی قض ایی  ش به  متعدد های  موض وع  به ن  بت   تا باش د نداش ته

 به  ،دارند  م تقل ماهیتی که مراجعی تا شوند  گرفته  نظر در راهکارهایی  باید  ، اصو و   قواعد ظاهر به

 ( .99:  1۳8۳  موسوی، و  امامی. )نمایند  ح   احقاق و رسیدگیشای تگی   به قضایی  شبه  م ائل

  عنوان   با را  نه ادهایی قض   ایی،  مراجع  کن ار در ایرانجمهوری اس   المی    حقوقی  نظ ام در مبن اهمین   بر

 که  داده اس ت  قرار  ش ناس ایی مورد قانونگذار  «قض ایی ش به  مراجع»یا   «اداری  اختص اص ی های  دادگاه»

 که  اس ت  قض ایی  عمل ش بیه  عمل یک ، قض ایی ش به عمل. »باش ند می قض ایی ش به عمل انجام م  لو 

 أعما  آثار همان  اس ت؛  قض ایی  امر یک  ماهیت، در اما  ش ود، می  انجام  غیرقض ایی  نهادهای توس ط

  الزم و  کند می تکلیف و  ح  ایجاد  اش خاص برای قض ایی،  احکام و اعما  مانند  به و دارد را قض ایی

 (. 1۰۰: 1۳91  سنگری،  استوار و  امامی« )االجراست 

   ها پروانه صدور  به رسیدگی کمیسیون -2

  مذکور  موارد  اس تننای به  زیرزمینی  آبهای  منابع از  اس تفاده آب،  عادالنه  توزیع  قانون ۳ ماده  با توجه به

  با   کش  ور از  منطقه هر در  چش  مه توس  عه و  قنات و  چاه  نوع هر حفر  طری  از قانون، این ۵  ماده در

  خص   وص   ی ات   ب ه  توج ه  ب ا  وزارتاین    و  ش   ود انج ام  می ب ای    ت   نیرو  وزارت  اج ازه  و  موافق ت 

 این در ش ده  بینی پیش مقررات و(  زیرزمینی  آبهای و زمین طبقات  ش ناس ایی) منطقه هیدروژئولوژی

 فص ل  اجرایی نامه آیین 1  ماده. کند می اقدام برداری  بهره و حفر پروانه ص دوردر خص وص   قانون،

   وزیران هیأت  18/ ۷/ 1۳۶۳ مصوب الذکر  فوق قانون دوم

  



 

 
 

 کمیسیون ساختار -2-1 2121

  بررس  ی   کمی   یون  اعض  ای  ترکیب  آب،  عادالنه  توزیع  قانون دوم فص  ل نامه آیین ۵  ماده  اس  ا بر 

 ده  حداقل  با  ش ناس ی زمین یا  زیرزمینی  آبهای  کارش نا  نفر یک: از  اس ت   عبارت ها پروانه ص دور

  کل  اداره معرفی با  کشاورزی  کارشنا   نفر یک و  زیرزمینی آبهای  مطالعات  یا حفاظت  در سابقه سا 

  نفر  یک و  کش اورزی  آب  اقتص اد یا آب  منابع  حفاظت   در  س ابقه س ا   ده حداقل  با  منطقه  کش اورزی

  با   کارش ناس ان  وجود  عدم  ص ورت در البته.  حقوقی  امور در س ابقه  س ا  ده  حداقل با  حقوقی  کارش نا 

 رس د می  نظر  به. می باش د بالمانع تجربه س ا  ۵  حداقل  با  کارش ناس ان از  اس تفاده مجوز س اله، ده  س ابقه

 تص  میمات  اعتباری  بی  باعث  تواند می  آن خال  ی براقدامهر  و  بوده الزامی اعالمی  س  واب   رعایت 

  ش رکت یا  س ازمان هر  مدیرعامل  ابالغ با  کمی  یون  اعض ا   کلیه  مذکور، ماده   بر اس ا.  ش ود  کمی  یون

  جهاد   کل اداره معرفی از بعد نیز  کش اورزی  عض و  ابالغ  بنابراین. گردند می انتخاب  نیرو وزارت تابعه

 .  صورت می گیرد ای منطقه آب  عامل مدیر  توسط  کشاورزی

 ص دور به رس یدگی  کمی  یون  تص میم: »دارد می اش عار که نامه آیین ۴  ماده  اخیر  بخش  به توجه  با

 نیز  کمی   یون  جل   ات  مزبور عض  و   س  ه هر حض  وربا  « گردد می اتخاذ آرای  اکنریت   با ها پروانه

  آن، اعض ای  تخص   نیز و  کمی  یون  وجودی فل  فه به  توجه  با  رس د می  نظر  به و یابد می  رس میت 

  بررس ی  و  بحث  ،  مواف  و مخالف نظریات  اس تماع م  أله، طرح  در  همزمان طور به  عض و  س ه  حض ور

  اگرچه   ؛باش د  ض روری جمعی  جل  ه یک در  واحد  تص میم اتخاذ و پرونده  در خص وص  جانبه همه

 نظر  و  شود می صادر  کمی یون  رأی  اکنریت،  نظر  سا  بر  و نی  ت  باألتفاق رأی ص دور در  ض رورتی

 رای در  اقلیت   عض و   م  لولیت   س لب   باعث  تا گردد درج  کمی  یون برگ ذیل در تواند می نیز مخالف

 .شود  صادره
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  رسیدگی آیین. 2-2

 و  دس   تگاهها و حقیقیو    حقوقی از اعم ش   خ  هر آب، عادالنه توزیع  قانون ۳  مادهاس   ا    بر

 در زیرزمینی  آبهای ازمی توانند   بخواهند اس المی  انقالب  نهادهای و ها وزارتخانهو دولتی   ارگانهای

 های  چاه  محل تغییر یا تعمی   طری  از یا و  چاه حفریا   قنات احداث  وس   یله به  کش   ور از  نقطه هر

  مصر  های  چاه  استننای به کنند؛  استفاده دیگر  طرق یا  چشمه توسعه  و  قنات پیشکار ادامه و  موجود

  مناط   در  واقع روز ش  بانه در مکعب  متر 2۵ آبدهی  س  قف تا  باغچه و  بهداش  تی و ش  رب و  خانگی

 محل و  متقاض ی مش خص ات بردارنده در فرمی  اس ا  بر  که را خود  کتبی  تقاض ای باید  غیرممنوعه،

  منبته  مدارک  همراه  بود، خواهد  نیاز مورد  آب مقدار و محل  تص ر   حقوقی  وض عیت  و  تقاض ا مورد

  پرون ده،  تش   کی ل  از  بع د  . ده د  تحوی ل  نیرو  وزارت ت ابع ه  آب  ه ای  ش   رک ت   ی ا  ه ا  س   ازم ان  ب ه  آن

 هزینه  که گردد می اعالم  متقاض  ی به مدارک  بودن  کامل ص  ورت در  متقاض  ی مدارک  و  درخواس  ت 

 بودن  ناق   ص  ورت در  لیکن. نماید  پرداخت  محل بازدید  برای را  کارش  ناس  ان  یا  کارش  نا  اعزام

  نق   رفعدر خص وص    اخطاریه، ابالغ  تاریخ از روز 1۰ ظر  تا گردد می اخطار  متقاض ی به مدارک 

  قنات  یا  چاه حفر تقاض ای که  زمینی  وض ع بررس ی و محل بازدید ض من  کارش نا . کند اقدام مدارک 

  مناس بی  محل  ش ود، می ارائه وی طر  از ش ده معرفی  نماینده یا مالک  وس یله  به و  اس ت  ش ده  آن در

 و زمین  مختلف طبقات  ش ناس ایی و اطرا  آب  منابع حریم  رعایت   با و  ایش ان  نظر  با  المقدور  حتی را

 و  چاه  عم  تعیین  با و  مش خ  اراض ی،  م  احت   با  متناس ب   برداری  بهره امکان و آبدهی  اس تعداد

  ب ه   اق دام  برای  مح ل  کروکی  ب ا  توأم  را  الزم  گزارش  آن،  تجهیز  و  حفر  هزین ه  برآورد  و  تقریبی  آب دهی

 در بررس ی نتیجه و  کارش نا  نظریه به  توجه  با مذکور س ازمان. نماید می  ارائه خود  متبوعه س ازمان

 . مبذو  می دارد را الزم اتاقدام  مورد  ح ب  ها، پروانه صدور به رسیدگی  کمی یون

  با   موافقت  پس ازو    آن بررس ی و  امر پرونده وص و  از  بعد ها پروانه ص دور به رس یدگی  کمی  یون

  کارش نا   حض ور با اال و اعالم  متبوعه  س ازمان یا  ش رکت  به را مراتب   کارش ناس ان،  یا  کارش نا  نظریه

  کارش نا   به را  موض وع  خود تش خی  به  کمی  یون عنداللزوم و  رس یدگی مجددا  موض وع به  مربوطه

  وضعیت در نظر گرفتن با مورد  ح ب   کارشناسی  نظریه وصو   از  پس و  ارجاع دیگری  کارشناسان یا

.  گیرد می  تص میم برداری  بهره  و حفر پروانه ص دور مورد در فنی،  های ض رورت  و زیرزمینی  آبهای

 . بود خواهد نظر تجدید  قابل زمینی زیر  آبهای به  رسیدگی  کمی یون در مزبور، تصمیم

  کمیسیون صالحیت -2-3

 و  ص راحتا  موجود  مقررات  میان در که  قانونی تکالیف  مجموعه از اس ت  عبارت    کمی  یون  ص الحیت 

 به  رس یدگی به منظور  که  اختیاراتی همچنین و ش ده  گذاش تته  کمی  یون عهده  رب ض منی بص ورت  یا

 . پرداخت  خواهیم آنها به ادامه  در.  است  گردیده بینی پیش  آن برای مربوطه مقررات  در  مزبور وظایف

 زیرزمینی آب منابع از برداری بهره مجوز صدور -2-3-1 

 از برداری  بهره مجوز ص  دور  آب، عادالنه  توزیع قانون دوم فص  ل  اجرایی نامه آیین 1  ماده  مبنایبر 

  چاه،  تعمی   قن ات، احداث  چاه، حفر برداری  بهره  و حفر پروانه دور ص  طری  از  زیرزمینی  آب  من ابع



 

 
 

 م  تندات.  گیرد می ص ورت  چش مه توس عه و  قنات پیش کار و ادامه  ،(جابجایی)  چاه  وقوع محل تغییر 212۳

 :است  زیر  به شرح  یادشده، مجوزهای  حقوقی

  توزیع   ق انون  دوم  فص   ل  ن ام ه  آیین  12  م اده. )قن ات  و  چ اه  برداری  بهره  و  حفر  پروان ه  ص   دور.  الف

 (آب عادالنه

 های  چاه  تکلیف تعیین قانون  واحده  ماده ۶ تبص  ره: )چاه محل تغییر و  جابجایی پروانه ص  دور .ب 

  توزیع   ق انون  دوم  فص   ل  اجرایی  ن ام ه  آیین  11  م اده  و  1۳89  مص   وب  برداری  بهره  پروان ه  ف اق د  آب

 (آب عادالنه

  فص ل   اجرایی نامه آیین 1۰  ماده) قنات  پیش کار  و ادامه و  چاه  ش کنی  کف یا  تعمی  پروانه ص دور. ج 

 (آب عادالنه  توزیع قانون دوم

 حریمی مسائل خصوص در اختالف حل و بررسی -2-3-2 

 در اختال   حلهمچنین  و  بهداشت  و  شربجهت   به محفوره  های  چاه  سو  اثر ن ب به  نظر  اظهار 

 مجاز آبی  منابع  ص احبان با األحداث جدید  قنات یا  چاه  ص احبان  مابین فی  حاص ل اختال   خص وص

 آب تامین یا  مقابل  چاه ش  کنی  کف هزینه تأمین به جدید  چاه  ص  احب  الزام  اعالم  طری  از مجاور،

 1۴  ماده 1 تبص  ره و ۵  ماده 2 تبص  ره  به م   تند جدید،  چاه از برداری  بهره  تقلیل یا و  یافته  کاهش

 .باشد  می  کمی یون صالحیت  در آن،  اجرایی نامه آیین ۶  ماده و آب عادالنه توزیع  قانون

 کشاورزی آب کنندگان مصرف برای آب بهینه مصرف پروانه صدور -2-3-3 

 هیأت  11/ ۶/ 1۳۷۵ مص وب  کش اورزی آب  مص ر   س ازی  بهینه  اجرایی نامه آیین ۷  ماده  بر اس ا  

 آب  بهینه  مص ر  پروانه  ص دور ها، پروانه ص دور  کم  یون  های  ص الحیت  از موارد دیگر وزیران؛

  توس ط  ش ده  معرفی  کش ت   الگوهای  اس ا  بر  مذکور، نامه آیین  بر مبنای که  می باش د  کش اورزان  برای

 الگوی  ی ا  تحوی ل  ق اب ل  آب مق دارب ا توج ه ب ه   و  کش   ور  مختلف  من اط  در  کش   اورزی  جه اد  وزارت

 .  گردد می معین آبیاری  مناط  از یک هر برای آب  بهینه مصر 

 در  مندرج  کش ت  نوع  بر مبنای  کش اورزی  مص ار  آب حجم ئادابتدا  متقاض ی،  درخواس ت  با توجه به  

  مبنای  و  ش ود می اعالم  کمی  یون به  کارش نا   توس ط الذکر  فوق نامه آیین  ض وابط  اس ا  بر و پروانه

  تحویل   قابل آب پروانه، صدور و بررسی از بعد و  گرفته  قرار  کمی  یون در  برداری  بهره پروانه ص دور

 . گردد می  تحویل حجمی  صورت به

 تأسیس در خصوص  اند موظف ای منطقه  آب های  سازمان  کلیه  آب، حجمی تحویل تحق  به منظور

 هزینه  با  مناس ب  تجهیزات از  اس تفاده  با آب  خروجی مبادی در آب  جریان گیری اندازه  س ی  تمهای

  با  بتوان  تجهیزات این  از برداری  بهره با  که گونه ای به نمایند؛  اقدام  مورد  ح  ب  بر  کنندگان  مص ر 

 1۷  ماده ۳ تبص ره  بر مبنای  البته.  نمود گیری اندازه  و محاس به را  تحویلی آب قبو ،  قابل زمان مدت

 ارائه  ص  ورت  در  تنها نیز  کفش  کنیو   کش  اورزی  های  چاه  جابجایی پروانه ص  دور  ،مزبور نامه آیین

 .گشت  خواهد محق  آب مصر   بازده  افزایش به منظور  آبیاری سی تم تبدیل و تغییر  برنامه
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  پروانه فاقد  فعال کشاورزی آب های چاه کلیه پروانه صدور -2-3-4 

  1۳/ ۴/ 1۳89  مصوب  برداری بهره  پروانه  فاقد  آب  های چاه  تکلیف  تعیین  قانون  واحده ماده  با توجه به

 1۳8۵  س  ا  پایان از  قبل  که  کش  ور های  دش  ت   کلیه  در  واقع  کش  اورزی های  چاه پروانه ص  دور ،

  عهده  به باش ند،  ش ده  ش ناس ایی  اس تانی تابعه های  دس تگاه و نیرو وزارت  توس ط و  حفر ش م  ی هجری

 حفظ  و فش ار تحت   آبیاری  اجرای به مش روب  و دش ت  آبی  ظرفیت  با  متناس ب  تا باش د  می  کمی  یون

 .گردد صادر  نباشد عموم و  دیگران به اضرار  موجب  که اطرا  مجاز  های  چاه حریم

 کمیسیون توسط صادره های پروانه ابطال و تقلیل -2-3-5 

  ص   ادره،  های پروانه ابطا  و  تقلیل  در  کمی    یون  ص   الحیت   درباره  قانون اکت بودنس      علیرغم 

 ۳  ش ماره فرم ۷ تا ۳ بندهای  جمله از و  کمی  یون  توس ط ص ادره های  پروانه  فرم  ظهر در  خوش بختانه

  چاه   که اس ت   ص راحتاد عنوان گردیده آب، عادالنه  توزیع قانون دوم فص ل  اجرایی نامه آیین ض میمه

  واگذاری  و اراض ی تفکیک ص ورت در و  بوده انتقا   غیرقابل س هام ص ورت به و  مربوطه اراض ی بدون

  چاه  آب از  چاه، برداری  بهره  و حفر های هزینه  پرداخت   با  تواند می الیه  منتقل ش ده، تفکیک قطعات

 اراض ی  مقدار  با  متناس ب  پروانه،  موض وع  چاه از برداری  بهره میزان ص ورت، این  غیر در. نماید اس تفاده

 و  اراض ی در  مش اع  ش رکا   رض ایت  و  مالکیت  در که  ص ورتی در  یا و ش د خواهد  داده تقلیل مانده  باقی

 باش د، ش ده ارائه پروانه ص دور و  چاه حفر  برای غیر  اراض ی یا  و ش ود  حاص ل  تردیدی  چاه یا  قنات

 .  است   اثر و بی  ساقط  اعتبار درجه از پروانه

 کمی    یون،  اج ازه  ب دون  ی ا  و  تخلف  پروان ه  متن  در  م ذکور  مقررات  از  پروان ه  دارن ده  هرگ اه  همچنین

  بهره  در  نم ای د؛  تخلف  نیرو  وزارت مقررات  از  ی ا  و  نم ای د  واگ ذار  ی ا  و  منتق ل  دیگری  ب ه  را  خود  پروان ه

 تعیین  مح ل  غیر در  کن د؛ اق دام ان ه  پرو  در مقرر ح د  از  بیش  تلمب ه  و تور  مو  نص   ب   ی ا  چ اه  از  برداری

 آب نماید؛  اس تفاده  انه  پرو  در  ش ده  تعیین  محل غیر در  چاه آب از نماید؛ درت مبا  چاه حفر  به ش ده

  دس تکاری   منص وبه  گیری  اندازه  دس تگاههای در یا  و  دهد قرار  غیر  ض ی ارا برای  اس تفاده  مورد را  چاه

  خواه د   قرار  پیگرد  تح ت   آب  ع ادالن ه  توزیع  ق انون  ۴۵  م اده  ویژه  ب ه  موض   وع ه  نین  قوا  برابر  نم ای د،

  اگر  که همچنان ش د؛ خواهد  س اقط  اعتبار درجه از و لغو   ص ادره پروانه  تکرار،  ص ورت  در  و  گرفت 

 از پروانه و ندارد  آن روی  بر اقدامی  گونه هیچ  ح   باش  د ش  ده  واقع  ملی  منابع  اراض  ی در فرد  چاه

 .است   ساقط  اعتبار درجه

 از  ص  ادره  1۳/ ۳/ 8۶ مورخ 22۵  و  1۳/ 12/ 8۴ مورخ  1۴2۴/ 18  ش  ماره های دادنامه  ،بر همین اس  ا 

 وزا  ص الحیت  به پروانه،   ابطا  دعوی خص وص  در  کش ور  عالی ن دیوا یکم و  بی  ت  و  هجدهم ش عبه

 .دارد انه پرو ابطا  در  کمی یون  صالحیت  از  یت  حکا که اند  نموده اختال   حل نیرو رت

 زیرزمینی آبهای  امور به رسیدگی کمیسیون-2-4 

 مص وب داری بر  بهره انه پرو  فاقد  آب  چاههای تکلیف تعیین  قانون واحده  ماده ۵ تبص ره  اس ا  بر 

 آب ی  النه  عاد توزیع  قانون و  قانون این  اجرای از ناش   ی  اختالفات به  رس   یدگی  جهت  ،1۳89 تیر

  مرکب ،«زیرزمینی  آبهای  امور به رس یدگی  کمی  یون»  عنوان  با  کمی  یونی اس تان هر در ،1۳۶1 مص وب



 

 
 

 حکم  با اس تان  کش اورزی  جهاد س ازمان  نماینده  نفر  یک قض ائیه،  قوه رئیس حکم با  قاض ی نفر یک از 212۵

 ش ده  تش کیل  ش رکت   مدیرعامل حکم با  اس تان ای  منطقه آب  ش رکت   نماینده  نفر  یک و  س ازمان رئیس

  توسط   الزم رای.  نماید می  اقدام دولت  علیه اشخاص واصله شکایات های  پرونده بررسی به ن بت  و

 مطروحه  دولت  علیه  اش خاص  دعاوی  کلیه  یادش ده، قانون  طب . ش ود می  ص ادر  کمی  یون  عض و   قاض ی

  دبیرخانه محل اس تقرار .  گش ت  خواهد  احاله  کمی  یون این به  تص میم اتخاذ  برای  عمومی محاکم در

 .باشد می ای منطقه آب  شرکتهای  کمی یون این

 کمیسیون دادرسی آیین و ساختار -4-2-1 

 آب  ش رکتهای در که  می باش د ای  دبیرخانه و مختلف  های  تخص   با  عض و  س ه از  مرکب   کمی  یون 

 منصوب مرتبط سابقه با مدیران  بین از  آن دبیر  شرکتها این مدیرعامل حکم  به و  بوده  م تقر ای  منطقه

 قض ائیه  قوه رئیس حکم  با که میباش د  کمی  یون حقوقی عض و   دادگ  تری  قاض ی  نفر یک.  گردد می

 زمین  گرایش با  کارش ناس ی مدرک   حداقل  با  آب  فنی  متخص    نفر  یک دیگر عض و .  ش ود می تعیین

 زیر  آبهای  مطالعات  یا  حفاظت   در مفید س ابقه س ا  ده  حداقلدارای  و  زمینی زیر  آبهای و یا  ش ناس ی

  نفر  یک س وم  عض و  و می گردد منص وب ای منطقه  آب  های  ش رکت   مدیرعامل حکم به بوده و زمینی

  حداقل دارای  و  زهکش ی و آبیاری  گرایش  با  کارش ناس ی مدرک   حداقل  با  خاک  و آب فنی متخص  

 .منصوب می گردد  مربوطه استان  کشاورزی  جهاد  سازمان رئیس حکم بابوده و   مفید  سابقه سا  ده

 ص دور  کم  یون آرای در که  بازنگری ح   به توجه  با  احتماال اعض ا، این از  یک هیچ  پر واض   اس ت 

 تکلیف  تعیین  ق انون  اجرایی  ن ام ه  آیین  1۴  م اده ب  و  الف  بن د  ص   راح ت   ب ه  عن ای ت   ب ادارن د   ه ا  پروان ه

  عض ویت« ها پروانه ص دور  کمی  یون» در همزمان توانند نمی ، برداری  بهره پروانه  فاقد آب های  چاه

 از  قاض ی،  کنار در ،...  تکلیف تعیین  قانون واحده  ماده ۵ تبص ره در که با توجه به این.  باش ند داش ته

 نیز  و  نم این دگی  عنوان  این  در نظر گرفتن  ب ا  اس   ت   گردی ده  ی ادنیز   نم این ده  عنوان  ب ا  دیگر عض   و   دو

  بوده   قاض ی  مش اور تنها  مذکور  نفر  دو که برس د نظر بهاینگونه   اس ت  ممکن  قاض ی،  توس ط رای ص دور

بیان   مذکور تبص  ره ادامه در  که  بخص  وص  ندارند؛  دخالتی ص  ادره رای  یا  نهایی  گیری  تص  میم در و

 نامه آیین 1۷ ماده  در  که  همچنان«.  شود  می صادر  کمی یون عضو  قاضی  توسط  الزم  رای: »است  شده

 :  است  عنوان گردیده نیز  قانون این  اجرایی

 آب امور به  رس یدگی  کمی  یون در اس تان ای منطقه  آب  ش رکت   و  کش اورزی  جهاد س ازمان  نمایندگان

  س وی  از ارس الی  گزارش و  م  تندات بررس ی  ض من نامه، آیین این( 1۴)  ماده  موض وع  زیرزمینی های

 ض من  دبیرخانه تا نمایند  می ارس ا  دبیرخانه  برای روز(  2۰)  ظر  را  خود  کارش ناس ی  نظر  خانه، دبیر

  زیرزمینی  آبهای  امور به  رس  یدگی  کمی   یون  عض  و   قاض  ی برای  یادش  ده نظرات و  گزارش ارس  ا 

 «.دهد قرار  یادشده  کمی یون در طرح  نوبت  در را  شکایت  پرونده ، نام آیین این( 1۴)  ماده  موضوع

  امور  به  رس یدگی  کمی  یون  تش کیل از  پس: »اش عار گردیده نامه آیین همین 18  ماده  در  که  آنجا از  اما

 نظرات  لحاظ  با  الزم  رأى اعض ا،  کلیه  حض ور با نامه آیین این(  1۴)  ماده  موض وع  زیرزمینی های آب

  ش اکی   به را  ص ادره  رأی  دبیرخانه، و  ص ادر  ش ده یاد  کمی  یون  قاض ی  توس ط  دیگر عض و  دو  کارش ناس ی
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  مراجع  در  معمو   کارش  ناس  ی  نظر  ص  ر   غیرقض  ایی عض  و   دو  نظر  آید می نظر به«.  مینماید ابالغ

  قانون  2۶۵ ماده  اس تناد  به بتواند و  باش د داش ته طریقیت   آنها  نظر اخذ  قاض ی برای  که  نبوده قض ایی

  گونه  همان بلکه  بگیرد؛ نادیده را  کارش نا  نظر احوا  و  اوض اع  درنظر گرفتن با مدنی دادرس ی آیین

 نظرات  کردن  لح اظ»  ب ه  موظف  ق اض   ی  آی د  برمی  آن  وجودی  و فل    ف ه  کمی    یون  مفهوم  از  ک ه

  توس ط  رای ص دور  بنابراین.  می باش د  ص ادره رای و  نهایی  تص میم در دیگر  عض و  دو«  کارش ناس ی

 تحریر در وی دانشو   تخص    بواس  طه  که  در نظر گرفت  رای  انش  ای بر  حمل توان می را  قاض  ی

 نیز را دیگر  عض  و  دو  بودن نماینده  و  اس  ت   گرفته قرار  قانونگذار  تأکید  مورد رای و م   تد   م   تند

  قابل   مربوطه،،  س ازمان  دیدگاه  کارش ناس یو   نمایندگی  نظر انعکا  بر  عالوه که  اینگونه تف  یر نمود

 .باشند هم  ها سازمان  م لوالن تشخی  صورت در جدیدی  نمایندگان توسط  جایگزینی

 کمیسیون صالحیت -4-2-2 

  آن  های تبصره  کمی یون،  عنوان  قانون،  عنوان از فراتر که  شده گذاشته وظایفی  کمی یون این  عهده بر

 ف اق د آب  ه ای  چ اه  تکلیف تعیین  ق انون واح ده  م اده  ۵ تبص   ره در ولی.  می ب اش   د آنمف اد و روح   و

  واحده  ماده  اجرای از ناشی  اختالفات و نیز   آب عادالنه توزیع  قانون به رسیدگی برداری،  بهره پروانه

  صالحیت دیگر، قرائن و  قانون بر  حاکم روح به توجه  با پس میشود.است  شده  نهاده  کمی یون این به

 :قرار داد بررسی ذیل مورد  موارد در را  کمی یون این

 و پروانه فاقد  های چاه تکلیف  تعیین  قانون اجرای از ناشییی  اختالفات  به رسیییدگی  -4-3-1 

  آب  عادالنه  توزیع قانون

 و تعل  دارد  زیرزمینی  آبهای به  آن  فص  ل یک  که  اس  ت   فص  ل پنج دارای آب عادالنه توزیع  قانون

 نداشته ما بحث  با م تقیمی ارتباب که پردازند می...  و  سطحی آبهای  آبها، مالکیت  به  آن دیگر فصو 

  عمومی   دادگاه  یا دیگر های  کمی  یون به  اختالفات، به رس یدگی  مورد،  ح  ب  مذکور فص و   برای و

  کمی  یون  این  اختیارات بیان داش ت  توان می از همین رو.  اس ت  گردیده  احاله اداری عدالت  دیوان  یا

 .  است  مغایرتدر  زیرزمینی  آبهای  امور به رسیدگی  عنوان  با

 پروانه صیدور کمیسییون  های پروانه  تمدید   عدم و ابطال به  مربوط اعتراض  به  رسییدگی  -4-3-2

   ها

  ش  رکت پروانه فاقد آب های  چاه  تکلیف تعیین قانون  اجرایی نامه آیین ۶  ماده 1  تبص  ره  با توجه به

 را   مراتب  تخلف  وجود صورت در فعا ،  کشاورزی آب  چاههای  کلیه به نظارت  ض من ای  منطقه آب

 در.  نم این د  اق دام  آن  رفع  ب ه  ن    ب ت   روز(  ۴۵)  ظر   ح داکنر  ت ا  نم ای د  می  اعالم  م الک ان  ی ا  م ال ک  ب ه

 به  ن   بت   ش  رکت  تخلف، تکرار یا مقرر زمان در مالکان  یا مالک  توس  ط تخلف رفع عدم ص  ورت

 . نماید می اقدام  مربوب مقررات و  قوانین  رعایت   با  چاه برداری  بهره پروانه ابطا 



 

 
 

  حفاری  های دستگاه مالکین اعتراض به رسیدگی -4-2-2-3 212۷

  رس یدگی  پروانه، فاقد آب های  چاه تکلیف تعیین  قانون  اجرایی نامه آیین 12  ماده 2 تبص ره  بر مبنای

می  زیرزمینی  آبهای امور به رسیدگی  کمی یون از وظایف نیز حفاری های  دستگاه مالکین اعتراض به

  برای  فعالیت  مجوزو    تردد  کارت ص  دور  به مربوب  که  اس  ت  تص  میماتی به ناظر  بیش  ترو   باش  د

 که  اس ت   غیرمجاز های حفاری در  مزبور  دس تگاههای  مالکین  تخلفات  احیانا یا و  حفاری  دس تگاههای

 .باشد می آب عادالنه  توزیع قانون دوم  فصل اجرایی  نامه آیین سوم فصل  موضوع

  زیرزمینی آبهای به  رسیدگی کمیسیون آرای از  شکایت سنجی امکان -4-3 

  اختیارات  حدود  و ش  ناس  انده می ش  وداداری   توس  ط حقوق  افراد حقوق  و  منافع از  حمایت  طرق ،

  جلوی   ت ا  نم ای د  می  ملزم  ای  ویژه  معی اره ای  از  پیروی  ب ه  را  ه اآن  و  تبیین گردی ده  را  عمومی  مق ام ات

  و  اقتصادی  فرصتهای و  امکانات و  گرفته دولتی  اختیارات از  استفاده  سو  و  ورزی غرض  ،خودسری

  قانون  1۰ ماده دوم بند و  اس  اس  ی  قانون 1۷۳ و 1۷۰  اص  و  اس  تناد  به و ایران اداری  حقوق  نظام در

 ،  نظام مص لحت  تش خی  مجمع  2۵/ ۳/ 92 مص وب اداری عدالت   دیوان دادرس ی آیین و تش کیالت

 مخالفت  یا مقررات  و قوانین  نقض  حیث  از را  قض ایی ش به  مراجع قطعی  آرای  به رس یدگی  ص الحیت 

 .  می باشدفرجامی   عالی  مرجع  عنوان به اداری  عدالت  دیوان  با شعب  آنها  با

 پروانه  فاقد  آب های  چاه تکلیف تعیین قانون  واحده  ماده ۵ تبص ره ،خص وص موض وع این مقاله در

 ظر  را زیرزمینی  های  آب  امور به رس یدگی  کمی  یون از  ص ادره رای ،1۳89  مص وب  برداری  بهره

  ماده  2 تبص ره در اینکه به  توجه  با  لیکن»  اس ت؛ دان  ته اداری  عدالت  دیوان در  اعتراض  قابل روز، 2۰

 به  اعتراض  مهلت   ص  راحت  به قانونگذار اداری، عدالت   دیوان دادرس  ی آیین و تش  کیالت  قانون 1۶

  افراد  برای و  ماه س ه  کش ور داخل  اش خاص برای را  قانون همان 1۰  ماده 2 بند  موض وع  موارد مطل 

  هد   و  اس  ت  نموده اعالم  مربوب مرجع قطعی رای ابالغ  تاریخ از  ماه ش  ش  کش  ور از خارج مقیم

  بوده  قض ایی  ش به  مراجع آرای از اعتراض  برای یک  ان  مهلت  ایجاد ،1۶  ماده 2 بند تص ویب  از مقنن

  مراجع  آرای از اعتراض  برای را  کمتری  مهلت   که  قوانینی  س ایر مذکور،  قانون تص ویب   با  لذا  اس ت؛

  از جهت  بنابراین( ۷1: 1۳9۳  بیگی، موال«. )اس ت   گردیده  من  وخ  بودند،  کرده  بینی پیش قض ایی ش به

 ش ش  یا  ماه س ه به  روزه 2۰  مهلت   زیرزمینی، آبهای  امور به  رس یدگی  کمی  یون رأی از  ش کایت  امکان

 . است   پیدا کرده تغییر  کمی یون رأی ابالغ  تاریخ از(  مورد  ح ب )  ماه

  حقوق  حقوقی  ش  خص  یت   عنوان  به ای  منطقه آب  ش  رکت  آیا کهی که مطرح میش  ود این   ت  س  لال

  دیوان  ش  عب  در را  زیرزمینی های آب امور به  رس  یدگی  کمی   یون رأی از  ش  کایت   ح   عمومی،

  خص وص ی  حقوق  حقوقی  اش خاص و حقیقی  اش خاص رایب منحص راد را  ح  این  یا دارد اداری عدالت 

 به  پاسخ به منظورو  ایران اداری  حقوق  در م أله این  نظری  مناقشات به ورود بدون ؟باید متصور بود

 .گردد می  واقعه نگارند  استناد محل کلیدی و االجرا الزم رأی دو ،  سلا  این

  /1۰/ ۷ مورخ اداری عدالت   دیوان  عمومی هیأت  ۳9  و ۳8  ،۳۷  شماره  رویه وحدت  رأی نخ ت، رأی

  حقوق  حقوقی  و حقیقی اش خاص به  دیوان ش عب  در  ش کایت  ح  انحص ار به منظور  که  اس ت  1۳۶8
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 س وم و هفتاد و  یکص د اص ل در  که این به  نظر: »رأى این  بر اس ا .  اس ت  گردیده ص ادر خص وص ی

  ش کایات،  به رس یدگی  اداری عدالت  دیوان تأس یس از منظور ایران، اس المی  جمهوری اس اس ی  قانون

 معنی به  توجه با  و گردیده تص ری   دولتی واحدهای  یا مأمورین به  ن  بت  مردم  اعتراض ات و تظلمات

  حقوقی  یا حقیقی اش  خاص  به و خارج مردم ش  مو  از دولتی  واحدهای  مردم،  کلمه  عرفی و لغوی

 نیز[  1۳۶۰ مص  وب  قانون]   دیوان 11 ماده  یک بند از م   تفاد  و  ش  ود می  اطالق  خص  وص  ی  حقوق

  واحدهای   اعتراض ات و  ش کایات  هذا  على  باش ند؛ می  خص وص ی  حقوق  حقوقی و حقیقی  اش خاص

 «. باشد نمی  اداری عدالت  دیوان شعب  در  رسیدگی و طرح  قابل  مورد هیچ در دولتی

  دیوان  ش  عب  در  زیرزمینی آبهای  امور به  رس  یدگی  کمی   یون آرای از  ش  کایت   ح  ، رأی این  وف 

  اعتراض  با رابطه در اس ت   ش ایان ذکر.  س لب ش ده اس ت  ای منطقه  آب  های  ش رکت از   اداری عدالت 

 1۷۰ اص ل  ذیل طب  اداری، عدالت   دیوان  عمومی هیأت در دولتی نظامات و مقررات ،ها  بخش نامه به

 تواند می ،  عمومی حقوق  و  خص وص ی حقوق  یا حقیقی  اش خاص از اعم ،«کس  هر»  اس اس ی،  قانون

 را«  حکوم ت   اختی ارات  ح دود  از  خ ارج  ی ا  اس   المی  مقررات  و  قوانین  ب ا  مخ الف»  مقررات  ابط ا 

 .باشد می  م موع  دیوان، عمومی هیأت در نیز دولتی شخ  از  شکایتی  چنین و نماید  درخواست 

 امکانو   اس ت   کش ور عالی  دیوان  عمومی هیأت از ص ادرهو اس اس ی    قانون به م  تند که بعدی  رأی  اما 

 نکته این موید  اس ت، ش ده  متذکر را قض ایی ش به  مراجع  قطعی آرای از دولتی  دس تگاههای  ش کایت 

  رس یدگی   کمی  یون آرای از  ش کایت   ح   بحث، محل  م  لله در ای  منطقه آب های  ش رکت   که  اس ت 

 : رأى این  طب . باشند  می دارا  دادگ تری  عمومی محاکم در را زیرزمینی  آبهای  امور به

  اعتراض ات  به رس یدگی  برای را مرجعی  نوعا  دادگ  تری، غیر  مراجع از ص ادره آرای  برای قانونگذار»

 آرای به  ن  بت   اعتراض به رس یدگی  برای که  حالی در  اس ت؛ نموده تعیین  احتمالی  اش تباهات  رفع و

  اس ت؛  نش ده  بینی پیش مرجعی  چنین  مینماید رس یدگی  ابتدائا  که  ش هرداری قانون ۷۷  ماده  کمی  یون

  قانون  1۳ ماده  و اس اس ی  قانون س وم  و  هفتاد  و  یکص د اص ل  موجب  به که طور همان  مراتب، به  بنا

 نم این د،  مطرح  اداری  ع دال ت   دیوان  در  را  خود  اعتراض   ات  توانن د  می  مردم  اداری،  ع دال ت   دیوان

  کمی  یون  آرای ص دور در  قانون از  احتمالی  تخلف  نوع هر  رفع برای توانند می نیز دولتی  س ازمانهای

  تظم  مرجع  ک ه  دادگ    تری  مراجع  ب ه  آنه ا،  ب ا  مخ الف ت   و  مقررات  ی ا  قوانین  نقض  حی ث   از  ۷۷  م اده

 ۳۵ ش عبه رأی کش ور،  عالی دیوان  عمومی  هیات اعض ای  اکنریت  بنظر و نمایند مراجعه  اس ت   عمومی

 «.گردد می تشخی   صحی  باشد داشته تطاب  نظر  این با که حدی در تهران استان تجدیدنظر  دادگاه
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 نتیجه گیری

 کافی طرفی بی و اس تقال  عدمدادرس ی در مرجع ش به قض ایی باید گفت  آیین در خص وص رعایت  

 های هیات برای که ویژگیهایی به توجه با باش  د، می ها هیات این در معض  الت مهمترین از یکی

 بودجه افراد، موقعیت  و وض عیت  ترکیب، تش کیل، محل جمله از ش د بیان اداری تخلفات به رس یدگی

 بای  تی ابتدائاد خص وص این در دارد وجود مراجع این مورد در تبعیض و جانبداری بیم همیش ه ... و

 کمی یون» . گیرد صورت آنها عز  و انتخاب نحوه و ها هیات این اعضای ترکیب  مورد در اصالحاتی

  با  حقوقی  و  کش اورزی زیرزمینی،  آبهای مجرب  کارش ناس ان از  متش کل  ترکیبی با« ها پروانه ص دور

  بهره   هرگونه مجوز ابطا  و ص  دور در  الزم  ص  الحیت  از مربوطه،  امور  در  س  ابقه س  ا  ده  حداقل

 محل تغییر  چاه، تعمی   قنات، احداث  چاه، حفر)  گوناگون اش   کا  در  زیرزمینی  آب  منابع از برداری

 به  اتکای با  که اس ت   برخوردار...(   و چش مه توس عه و  قنات پیش کار و  ادامه  ،(جابجایی)  چاه  وقوع

 پرونده پیرامون  جانبه همه  بررس ی و  بحث  از  پس ای منطقه  آب  خبره  کارش ناس ان  کارش ناس ی نظریات

 . کند می تصمیم اتخاذ به اقدام  مواف ، و مخالف نظریات  استماع و
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؛ حقوق اداری )اَعم    ا  اداره و ق    رارداد (1۳91محمد و کورش اس توارس نگری )  ،یامام .1

 .زانیچاپ نهم، تهران: نشرم دوم،  اداری(، جل د
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 12،شماره   2۰دوره   راز،یدانشگاه ش یو ان ان  ی، مجله علوم اجتماع رانیحقوق ا آنه ا در

و فران     ه،  ک    ایران،آمریقوا در حق    وق ا کی؛ تفک(1۳8۳اکبر ) یجعفری ندوشن، عل .3

 .یانقالب اسالم  اسناد  ته ران: مرک ز

جل      د او ،  ران،یحقوق ا نهییعادالنه آب در آ  عی؛ قانون توز(1۳82) دییحم دی،یرش    .4

 .دادگ تر ته ران: نش ر

ص  نعت آب و برق،تهران: نش  ر   یاص  طالحات حقوق؛ فرهنگ  (1۳۷8) دییحم دی،یرش    .5

 دادگ تر.

 .هانیدوم، تهران: انتشارات چاپخانه ک  ؛ حقوق آب، جلد(1۳۵1) یسرمد، مرتض .6

ع  دالت     وانید  یعموم أتیدر آرا  ه ییمراجع شبه قضا  یِ تی؛ چ  (1۳9۶)  اوری ،یشعبان .7

 سا  او ، شمارة سوم.  ،یج تارهای حقوق عموم فصلناماداری ، 

چ اپ دوم، تهران:   وانع دالت اداری،یدردی  مص   وب ات دولت  ابط ا   لی  ؛ دال(1۳9۳)  دی  اُم  رزاد،یش     .8

 .جنگلانتشارات

مطالعات  ۀدر کنتر  مص  ر  آب«، فص  لنام  ی؛ نقش حقوق عموم  (1۳9۷)  ادی،م   عودیفر .9

 دورة دهم ، شمارة او   راز،یش  دانشگاه  یحق وق

        وان ید یدادرس           نیو آئ         ت ی؛ ص         الح(1۳9۳غالمرض   ا )  ،یگیموالب .10

 او   جنگل،چاپع دالتاداری،تهران،انتش ارات

 .نیدیو آ  اناری: انتشارات  زیتبر ران،یا یحقابه و منابع آب  ت ی؛ مالک(1۳9۵جما  )  ،ینوگل .11

اداری در پرت   و    ی؛ دادگاه ه   ای اختصاص    (1۳89طوق ) ییهداوند ، مهدی و م لم آقا .12

(، تهران: انتش ارات  یقیتطب  ۀو مطالع  رانیمنص فانه )حقوق ا یدادرس    نهاییآئ  اص      و  و

 خرسندی

 

 

 


