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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آن ها از 
یک سو و تناسب آن ها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
ظهور  منّصه ی  به  پیش  از  بیش  علمی  حوزه ی  این  در  را  خود  شایستگی های 

برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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 قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضالب
 مصوب 1369/10/11 مجلس شوراي اسالمي

 ماده 1- ایجاد و بهره برداري تأسیسات مربوط به توزیع آب شهري و همچنین 
جمع آوري و انتقال و تصفیه فاضالب شهرها در داخل محدوده قانوني  شهرهاي 
هر استان به عهده شرکت مستقلي بنام شرکت آب و فاضالب استان خواهد بود 

که توسط وزارت نیرو تشکیل خواهد شد.
 تبصره 1- در صورتي که بنا به تشخیص وزارت نیرو در شهرهاي یک استان 
نیز ضرورت تشکیل شرکت مستقل آب و فاضالب باشد مي توان شرکت هاي آب 

و فاضالب متعددي طبق مقررات این قانون تشکیل داد.
تصویب  با  و  برحسب ضرورت  استان  هر  فاضالب  و  آب  شرکت   تبصره 2- 
به  از شهرهاي همان استان نسبت  مجمع عمومي شرکت مي تواند در هر یک 
کارکنان،  دارایي ها،  اموال،  از  قسمتي  یا  تمام  و  نموده  اقدام   تشکیل شرکت ها 

امکانات و اختیارات خود را به آن شرکت منتقل نماید.
 شرکت هاي فاضالب تهران و آب و فاضالب مناطق شش گانه تهران که قباًل 
بدین منظور ایجاد و تشکیل شده اند با این تبصره تطبیق وضع پیدا مي کنند و از 

 تسهیالت مقرر این قانون استفاده خواهند نمود.
  تبصره 3- اجراي طرح هاي تأمین و انتقال آب بر حسب مورد و در صورت 
به  این  نیرو  وزارت  طریق  از  فاضالب  و  آب  شرکت هاي  درخواست  و  توانایي 

شرکت ها تفویض مي شود.
تصفیه خانه،  از  اعم  مشروب  آب  تأسیسات  کل  از  بهره برداري   -4  تبصره 
و   آب  شرکت هاي  عهده  به  غیره  و  کنترل  سیستم هاي  منابع  انتقال،  خطوط 

فاضالب مي باشد.
حقیقي  اشخاص  و  عام المنفعه  مؤسسات  شهرداري ها،  و  بانک ها   -2  ماده 
شرکت ها  این  در  مي تواند  نیرو  وزارت  موافقت  با  خصوصي  بخش  حقوقي  و 

 سرمایه گذاري و مشارکت نمایند.
ماده 3- شرکت هاي موضوع این قانون داراي شخصیت حقوقي و استقالل 
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تجارت  اداره  قانون  و  قانون  این  مقررات  بازرگاني، طبق  به صورت  و  بوده  مالي 
خواهند شد.

این  اداره  و  تشکیل  نیرو  وزارت  تشخیص  به  بنا  که  صورتي  در   تبصره- 
شرکت ها در شرایط و مناطق خاص به صورت غیر دولتي ممکن نباشد با  تصویب 

هیئت وزیران شرکت به صورت دولتي تشکیل و اداره مي شود.
و  شرکت ها  از  یک  هر  قانون  این  موضوع  شرکت هاي  تشکیل  با   -4  ماده 
شهري  آب  توزیع  و  تقسیم  امر  حاضر  حال  در  که  واحدهایي  و  مؤسسات 
و جمع آوري و دفع فاضالب و بهره برداري از آن را به عهده دارند منحل و کلیه 
تأسیسات، ماشین آالت، ابنیه و هر نوع مایملک و حقوق آنها با رعایت  مقررات 

مربوط تملک مي گردد.
و  آب  مشترکین  حقوق  فاضالب  و  آب  شرکت هاي  تشکیل  با   -1  تبصره 
فاضالب از شرکت ها و دستگاه هاي قبلي که وابسته به وزارت نیرو یا شهرداري ها  
باشد  بدون داشتن سهامدار خصوصي( به شرکت هاي جدید منتقل و آن قسمت 
از تأسیسات، ابنیه و مایملک تشکیالت موجود آب و فاضالب شهرها که  از محل 
دریافت آن گونه حق انشعاب ها و خودیاري هاي وصولي از مشترکین ایجاد شده 
قرار  قانون  این    6 ماده  موضوع  ارزیابي  در  و  منظور  شرکت  دارایي  جزء  است 

نمي گیرند.
 تبصره 2- وزارت نیرو مي تواند در موارد الزم با اصالح اساسنامه شرکت هاي 
موجود آب و فاضالب نسبت به اجراي این قانون و اعمال نظارت خود  اقدام نماید.

ابنیه،  ماشین آالت،  تأسیسات،  انتقال  طرفین  توافق  صورت  در   تبصره 3- 
حقوق و مایملک متعلق به بخش خصوصي طبق قیمت عادله روز ارزیابي  و پس 
از کسر دیون متعلقه و حق انشعاب ها و همچنین کسر وجوه موضوع بندهاي الف 

و ب ماده 5 صورت مي پذیرد.
 تبصره 4- در صورتي که هر یک از تأسیسات و اراضي و امالك و ماشین آالت 
و ابنیه و حقوق مربوط به تقسیم و توزیع آب مشروب و تأسیسات  فاضالب شهرها 

وقف باشد طبق مقررات مربوط به وقف عمل خواهد شد.
نوع  هر  و  حقوق  ابنیه،  اراضي،  ماشین آالت،  تأسیسات،  کلیه   -5  تبصره 
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مایملک شهرداري ها و وزارت نیرو شرکت هاي آب منطقه اي و سازمان آب و برق 
امر تقسیم و توزیع آب شهري و جمع آوري و دفع فاضالب  خوزستان( که در 
در زمان تصویب این قانون مورد استفاده بوده و یا پس از آن تا زمان  تحویل به 
شرکت هاي آب و فاضالب خریداري و به  کار گرفته شود پس از تشکیل شرکت 

آب و فاضالب مطابق مقررات این قانون در اختیار آن شرکت قرار  مي گیرد.
 ماده 5- منظور از:

و  نیرو  دولت  وزارت  مایملک  و  حقوق  ابنیه،  ماشین آالت،  تأسیسات،   الف- 
شرکت هاي آب منطقه اي ذي ربط و سازمان آب و برق خوزستان به  نمایندگي 
از  که  است  مواردي  کلیه  اشاره شده  آن  به  قانون  این  در  که  دولت(  از طرف 

محل هاي زیر ایجاد، خریداري و حاصل شده است:
۱- کلیه سرمایه گذاري هاي دولت در امر تأمین و توزیع آب و دفع فاضالب 

شهر که قباًل در اختیار دستگاه هاي ذي ربط گذاشته شده و هزینه شده است.
۲- کلیه وجوه دیگري که براي تأمین و توزیع آب شهرها و احداث تأسیسات 

فاضالب از بودجه عمومي دولت به عناوین دیگري سرمایه گذاري شده است.
مایملک  و  حقوق  ابنیه،  اراضي،  ماشین آالت،  تأسیسات،  از  منظور  ب- 
شهرداري ها نیز در این قانون کلیه مواردي است که از محل کمک هاي دولت و  
مردم و وام هایي که مسترد یا بخشوده شده است و درآمدهاي شهرداري ها ایجاد، 

خریداري و حاصل شده باشد.
 ماده 6- تأسیسات، ماشین آالت، اراضي، ابنیه، حقوق و مایملک وزارت نیرو 
شرکت هاي آب منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان( و شهرداري ها  به شرح 
مندرج در بندهاي الف و ب ماده 5 پس از ارزیابي کارشناس رسمي دادگستري 
تا حد سرمایه شرکت به عنوان سرمایه غیرنقدي سازمان آب  منطقه اي ذي ربط 
و  آب  مهندسي  خدمات  سهامي  شرکت  و  خوزستان  برق  و  آب  سازمان  و 
شهرداري ها در شرکت حسب مورد منظور مي گردد و مابقي به  اجاره شرکت هاي 
آب و فاضالب داده خواهد شد. مبلغ اجاره بها، مدت و شرایط اجاره از هر حیث 

حتي اجاره به شرط تملیک وسیله وزارت نیرو تعیین  خواهد شد.
و  تقسیم  مسئولیت  عهده دار  تاکنون  که  دستگاه هایي  کارکنان   -7  ماده 
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بر اساس شرح وظایف  و  بوده  توزیع آب و جمع آوري و دفع فاضالب شهري 
با  مي نمایند،  فعالیت  فوق  مسئولیت هاي  با  ارتباط  در  سازماني  پست  و یا 
تشکیل شرکت هاي جدید با حفظ وضعیت استخدامي به این شرکت ها منتقل 
مادام  تبدل وضع مي یابند  مالي شرکت  اداري،  اساس مقررات  بر  مي گردند  و 
که شرکت به وجود این دسته از کارکنان نیاز دارد به خدمت خود ادامه داده 
تعیین  فاضالب  و  آب  تصویب مجمع عمومي شرکت  با  غیر  این صورت  در  و 

تکلیف خواهند شد.
 تبصره- مشکالت مربوط به امور استخدامي، بازنشستگي و بیمه و نظایر آن 
که در اثر نقل و انتقال یا انحالل دستگاه هاي آب و فاضالب براي  کارکنان ایجاد 

شود در چارچوب قانون حل و فصل خواهد شد.
 ماده 8- وزارت نیرو مکلف است با توجه به امکانات فني و مالي موجود در 
هر استان به نحوي عمل نماید که ظرف مدت یک سال از تاریخ ابالغ  این قانون 

شرکت هاي مورد نظر تشکیل شوند.
 ماده 9- هزینه هاي اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه هاي جمع آوري 
و دفع فاضالب شهرها با در نظر گرفتن هزینه هاي بهره برداري و  استهالک توسط 
مجمع عمومي شرکت تهیه و پس از تصویب شوراي اقتصاد از مصرف کنندگان 

وصول خواهد شد.
 ماده 10- شرکت هاي آب و فاضالب موضوع این قانون از پرداخت مالیات و 
هر نوع عوارض از جمله عوارض نوسازي و نظایر آن، حقوق و عوارض گمرکي و 
سود بازرگاني، حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسي و هر نوع معافیتي که تاکنون 
دستگاه هاي مسئول آب و فاضالب از آن بهره مند بوده اند براي  مدت 15 سال از 

تاریخ تشکیل معاف مي باشند.
و  تأسیسات  توسعه  به  نیاز  و  شهرها  جمعیت  رشد  به  توجه  با   -11  ماده 
توجه به این موضع که حقوق اشتراك و انشعاب دریافتي از مشترکین جدید  و 
همچنین میزان سرمایه گذاري هاي دولت در امر توسعه تأسیسات آب و فاضالب 
تکافوي میزان سرمایه گذاري الزم جهت گسترش تأسیسات را  نمي نماید، اجازه 

داده مي شود مبلغ زیر وصول و صرف هزینه هاي سرمایه گذاري گردد.
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 سهم هزینه سرمایه گذاري تأسیسات آب و فاضالب جهت شهرها و شهرك هاي 
از   اعم  واحدها  تعداد  اساس  بر  شهرها  داخل  تفکیکي هاي  همچنین  و  جدید 
مسکوني یا غیرمسکوني که از طریق دستگاه ها و یا سازمان هاي ذي ربط طبق 

تعرفه تأیید شده توسط وزارت نیرو پرداخت خواهد شد.
 ماده 12- ارز مورد نیاز این شرکت ها بر اساس درخواست وزارت نیرو هرساله 

در بودجه ارزي کشور منظور خواهد شد.
 ماده 13- نقل وانتقال و مأموریت کارکنان وزارتخانه ها و شرکت ها و مؤسسات 

دولتي به شرکت هاي آب و فاضالب بالمانع است.
 ماده 14- شرکت هاي آب و فاضالب موضوع این قانون براي اجراي طرح هاي 
و  امالك  اراضي  تملک  و  خرید  نحوه  قانوني  الیحه  از  مي توانند  خود  عمراني 
براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت و قوانین دیگري که در 
زمینه خرید و تملک اراضي براي اجراي برنامه هاي عمومي دولت تصویب مي شود 

استفاده کنند.
 مرجع تشخیص فوریت و ضرورت موضوع ماده ۹ الیحه قانوني نحوه خرید و 

تملک اراضي... وزیر نیرو خواهد بود.
 ماده 15- داشتن انشعاب آب و فاضالب الزم و ملزوم یکدیگرند و کلیه مالکان 
امالك واقع در محدوده طرح جمع آوري و دفع فاضالب مکلفند  ظرف مدتي که 
دستگاه ها و شرکت هاي آب و فاضالب اخطار یا اعالن مي نمایند تقاضاي نصب 
پرداخت  آنرا  و  هزینه  تسلیم  مربوط  مرجع  به  را  خود  ملک  فاضالب  انشعاب 
نمایند واال شرکت هاي آب و فاضالب مجاز به قطع آب آن گونه امالك خواهند 
بود. برقراري مجدد آب موکول به درخواست نصب  انشعاب فاضالب و پرداخت 

هزینه آن مي باشد.
و  شهرها  آب  اداره  قانون  این  موضوع  شرکت هاي  تشکیل  تا   -16 ماده 
اجرا   دست  در  طرح هاي  ادامه  و  طرح ها  اجراي  و  فاضالب  دفع  و  جمع آوري 

کماکان به عهده دستگاه هایي است که فعاًل عهده دار هستند.
ماده 17- شرکت مادر تخصصي مهندسي آب و فاضالب کشور وظیفه راهبري 
و پشتیباني شرکت هاي موضوع این قانون و شرکت هاي موضوع قانون تشکیل 
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شرکت هاي آب و فاضالب روستایي- مصوب ۱۳۷4- را در امور فني، تحقیقاتي، 
تدارکاتي و آموزشي طبق اساسنامه مصوب هیئت وزیران به عهده دارد.

به  و  تهیه  نیرو  وزارت  توسط  قانون  این  اجرایي  آیین نامه هاي   -18  ماده 
تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

 ماده 19- از تاریخ ابالغ این قانون کلیه قوانین مغایر با آن از جمله، تبصره ۲ 
ماده ۲۱ قانون توزیع عادالنه آب لغو مي شود.
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 قانون توزيع عادالنه آب
مصوب 1361/12/16 مجلس شوراي اسالمي

فصل اول: مالكیت عمومي و ملي آب 
آب هاي  ایران،  اسالمي  جمهوري  اساسي  قانون   45 اصل  براساس   -1 ماده 
و هر مسیر طبیعي  دره ها  و  انهار طبیعي  و  رودها  در  و آب هاي جاري  دریاها 
دیگر اعم از سطحي و زیرزمیني، و سیالب ها و فاضالب ها و زهاب ها و دریاچه ها 
و مرداب ها و برکه هاي طبیعي، چشمه سارها و آب هاي معدني و منابع آب هاي 
زیرزمیني از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسالمي است و طبق مصالح 
عامله از آنها بهره برداري مي شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداري 

از آنها به دولت محول مي شود.
ماده 2- بستر انهار طبیعي و کانال هاي عمومي و رودخانه ها اعم از اینکه دائم 
یا فصلي داشته باشند و مسیل ها و بسترمرداب ها و برکه هاي طبیعي در اختیار 
حکومت جمهوري اسالمي ایران است و همچنین است اراضي ساحلي و اراضي 
مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و یا خشک شدن 
مرداب ها و باتالق ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیا قبل از تصویب قانون 

نحوه احیاء اراضي در حکومت جمهوري اسالمي.
تبصره 1- تعیین پهناي بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعي و 
میل و مرداب و برکه طبیعي در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژي رودخانه ها 
و انهار و داغاب در بستر طبیعي آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبي یا 

وزارت نیرو است.
عمومي  کانال هاي  همچنین  و  آبي  تأسیسات  و  مخازن  حریم   -2 تبصره 
نیرو  وزارت  به وسیله  زیرزمیني  و  از سطحي  اعم  زهکشي  و  آبیاري  و  آبرساني 

تعیین و پس از تصویب هیئت وزیران قطعیت پیدا خواهدکرد. 
تبصره 3- ایجاد هر نوع اعیاني و حفاري و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها 
و  برکه هاي طبیعي  و  مرداب  و  و مسیل ها  کانالهاي عمومي  و  انهار طبیعي  و 
همچنین در حریم قانوني سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعي و یا مخزني 
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ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.
اعیاني هاي موجود در بستر و حریم  نیرو در صورتي که  تبصره 4- وزارت 
انهار و رودخانه ها و کانال  هاي عمومي و مسیل ها و مرداب و برکه هاي طبیعي را 
براي امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعالم 
خواهد کرد که ظرف مدتي معیني در تخلیه و قلع اعیاني اقدام کند و در صورت 
استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و 

قلع خواهد کرد.1
خسارات به ترتیب مقرر در مواد 43 و 44 این قانون تعیین و پرداخت مي شود.

فصل  دوم: آب هاي زیرزمیني 
ماده 3- استفاده از منابع آب هاي زیرزمیني به استثناي موارد مذکور در ماده 
این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از 
کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به 
خصوصیات هیدروژئولوژي منطقه )شناسایی طبقات زمین و آب هاي زیرزمیني( 
و مقررات پیش بیني شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداري 

اقدام مي کند.2 

۱- رأي هیئت عمومي
طبق تبصره 4 ماده ۲ قانون توزیع عادالنه آب مصوب ۱۳6۱ » وزارت نیرو در صورتي که اعیاني هاي موجود در 
بستر و حریم انهار و رودخانه ها و کانال هاي عمومي و مسیل ها و مرداب و برکه هاي طبیعي را براي امور مربوط به 
آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعالم خواهدکرد که ظرف مدت معیني در تخلیه و قلع اعیاني 
اقدام کند و در صورت استنکاف، وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد 
کرد. خسارات به ترتیب مقرر در مواد 4۳ و 44 این قانون تعیین و پرداخت مي شود.« نظر به مراتب فوق الذکر و 
اینکه رسیدگي و احراز هرگونه ادعا مشعر بر عدم انطباق اقدامات وزارت نیرو با مقررات فوق الذکر مستلزم جلب 
نظر کارشناس مي باشد و اساساً رسیدگي به این قبیل اختالفات در صالحیت مراجع ذي صالح دادگستري قرار 
دارد، بنابراین دادنامه شماره 6۱۳ مورخ ۲۷/4/۱۳85 شعبه هفتم تجدیدنظر در حدي که متضمن این معني است، 
صحیح و موافق قانون تشخیص داده مي شود. این رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده 4۳ قانون دیوان عدالت 

اداري براي شعب دیوان و سایر مراجع اداري ذیربط در موارد مشابه الزم االتباع است.
هیأت عمومي دیوان عدالت اداري

معاون قضائي دیوان عدالت اداري- مقدسي فرد
۲- مصوبه   شماره 4۷۷/۷ قوه قضائیه - اداره کل حقوقي و تدوین قوانین در تاریخ ۱۳6۲/۱/۲۹

سئوال
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تبصره- به موجب قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي 
دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1384/4/12 نسخ گردیده است.

ماده 4- در مناطقي که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره برداري از منابع 
آب هاي زیرزمیني بیش از حد مجاز و یا در مناطقي که طرح هاي دولتي ایجاب 
یا  با حدود جغرافیائي مشخص حفر چاه عمیق  است  نیرو مجاز  وزارت  نماید، 
نیمه عمیق و یا قنات و یا هرگونه افرایش در بهره برداري از منابع آب منطقه را 
براي مدت معین ممنوع سازد. تمدید یا رفع این ممنوعیت یا وزارت نیرو است. 
ماده 5- در مناطق غیرممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن براي مصرف 
خانگي و شرب و بهداشتي و باغچه تا ظرفیت آبدهي 25 متر مکعب در شبانه 
روز مجاز است و احتیاج به صدور پروانه حفره بهره برداري ندارد ولي مراتب باید 
به اطالع وزارت نیرو برسد. وزارت نیرو در موارد الزم مي تواند از این نوع چاه ها 

به منظور بررسي آب هاي منطقه و جمع آوري آمار و مصرف آن بازرسي کند. 
تبصره 1- در مناطق ممنوعه حفر چاه هاي موضوع این ماده با موافقت کتبي 

وزارت نیرو مجاز است و نیازي به صدور پروانه حفر و بهره برداري ندارد. 
تبصره 2- در صورتي که حفر چاه هاي موضوع این ماده موجب کاهش با 
خشکانیدن آب چاه و یا قنات مجاز و یا چشمه مجاورگردد وزارت نیرو بدوًا به 
موضوع رسیدگي و سعي در توافق بین طرفین مي نماید و چنانچه توافق حاصل 

نشد، معترض مي تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.
از  قنات مسئول جلوگیري  یا  از چاه  استفاده کنندگان  و  ماده 6- صاحبان 

رسیدگي به جرم حفر چاه غیرمجاز موضوع ماده ۳ قانون توزیع عادالنه آب در صالحیت دادسراها و دادگاه هاي 
انقالب اسالمي است یا مراجع قضائي دادگستري؟

نظریه اداره حقوقي
ایران مرجع رسیدگي تظلمات و شکایات دادگستري است و  قانون اساسي جمهوري اسالمي  طبق اصل ۱5۹ 
تشکیل دادگاه ها و تعیین صالحیت آنها منوط بحکم قانون است و همچنین اصول ۳6 و ۳۷ و 6۱ و ۱56 و ۱5۷ 
قانون اساسي کشف جرم و اجراي مجازات و تعزیر مجرمین و اجراي حدود و مقررات جزائي اسالم را به عهده قوه 
قضائیه و دادگاههاي صالحه دادگستري گذاشته است و مطابق ماده ۲ آئین نامه دادگاه ها و دادسراهاي انقالب 
و سایر مقررات موجود صالحیت دادگاه ها و دادسراهاي انقالب مشخص و معین شده و رسیدگي درمورد حفر 
چاه غیرمجاز از حدود صالحیت هاي مذکور خارج و رسیدگي به آن در صالحیت دادسراي عمومي و دادگاه هاي 

کیفري دادگستري مي باشد.
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