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و پتروشيمي از مبادي استحصال به نقاط مصرف عمدتاً از خطوط لوله اسـتفاده براي انتقال نفت، گاز، فرآورده هاي نفتي

به. شود مي ا گونه حامل خاصيتي كه اينو احتمال خطرات با توجه و يمنـي در ها دارند، رعايـت يـك سلسـله مباحـث فنـي

و تعيين حـريم بـراي مسـير خطـوط. استمورد آنها بسيار ضروري  و اراضي و تصرف امالك درخصوص نحوه تملك

ضـمن اينكـه در سـال. مواردي مطرح شـده اسـت 1356و 1353، 1347هاي هاي شركت ملي نفت سال لوله در اساسنامه

. قانون حريم خطوط لوله گاز نيز وضع شده است 1350

م 1333،21338،31347،4هاي حدوده خطوط لوله سوابق حقوقي بسياري وجود دارد كه اساسنامه سالدرخصوص

و اساسنامه سال13566و13535 . شركت ملي گاز ازجمله آنهاست 1356شركت ملي نفت ايران

و 31/3/1350در،اعمال محدوديت در استفاده از حريم خطوط لوله گاز براي در قـانون منـع احـداث بنـا سـاختمان

و تبصره ذيل آن آمده سناطرفين خطوط لوله انتقال گاز به تصويب مجلس  و در ماده واحده : است رسيد

و ساختمان در فاصله،از تاريخ تصويب اين قانون« از هـر طـرف محـور خطـوط لولـه متـر 250احداث هرگونه بنا

و در صورت اح و ساختمان، شركت ملي گاز ايران مجازانتقال گاز در خارج محدوده شهرها ممنوع است باسا داث بنا ت

و هيچ خسارتي از اين بابت به اشـخاص گونه حضور نماينده ژاندارمري يا شهرباني يا بخشداري اقدام به انهدام آن نمايد

. پرداخت نخواهد شد

ور در ايـن قـانون را بـا متر مـذك 250شركت ملي گاز ايران مجاز است در مواردي كه انتخاب فاصلهـ»1«تبصره

و محلي ضروري نداند فاصله كمتري را تعيين نمايد .»توجه به مقتضيات فني

مق»1«تبصره با توجه به آنچه كه در وتماده واحده آمده است، شركت ملي گاز بنابه تواند ايـنمي محليضيات فني

در اختيار شركت ملي گاز آمده است در اين قانونكه براساس آنچه لذا كاهش حريم خطوط لوله گاز. فاصله را كمتر كند

و بايد بنا به صالحديد شركت مذكور اجرا شود . ايران قرار دارد

مورد استناد شركت نيز اكنونهمكه 17/3/1356 مصوبه شركت ملي نفت ايرانماسناسا)13(ماده»8«در تبصره

ماستملي نفت ايران  آ، در مورد حريم خطوط لوله شركت : ده استملي نفت ايران

. منتشر شده است، برگرفته شده است 1387ماه سال ها كه در مرداد ركز پژوهشم 9122هايي از مطالب اين متن از گزارش با شماره مسلسل بخش.1

و فقط به خريد ملك به بهاي عادله توجه شده است 1333در اساسنامه سال.2 .حريم تعيين نشده است

دو. در اين اساسنامه نيز براي خطوط انتقال حريم تعيين نشده است.3 و امالك مورد نياز به و امـالك بـاير ولي اراضي و غيردولتـي تقسـيم شـده بخـش دولتـي

و كسب رضايت مالك مقدور بود و تأمين امالك غيردولتي نيز در ازاي پرداخت قيمت عادله .دولتي صرفاً قابل تملك بوده

مي 1338در اين اساسنامه براي تملك اراضي دولتي مورد نياز همانند رويه مورد نظر در اساسنامه سال.4 و حـريم. شـد عمل در ايـن اساسـنامه عـرض مسـير

.كرد متر تجاوز نمي40خطوط لوله از 

.متر بود40حريم خطوط لوله در اين اساسنامه.5

.متر بود40نيز حريم خطوط لوله در اين اساسنامه.6
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مگر در موارد استثنايي كه طبق تصـويب،تجاوز نخواهد كرد مترو حريم خطوط لوله شركت از چهلرسيمعرض«

و مالحظات ايمني تجاوز از اين  . را ايجاب كندحدهيئت وزيران مقتضيات عملياتي

و ايجاد بنا در طرفين خطوط انتقال گاز به قوت دائر بر منع ساختما) 2530( 1350ماه مفاد ماده واحده مصوب تير ن

.»خود باقي خواهد بود

مي 25/8/1356به اساسنامه مصوب مراجعه و اعياندهد كه مقررات مربوط به اراضي شركت ملي گاز ايران نشان

در. استشركت ملي نفت مشمول شركت ملي گاز نيز 1356مورد استناد در اساسنامه سال مـاده»ل«بنـد در اين مـورد

اساسنامه شـركت ملـي نفـت ايـران در مـورد)14(و)13(،)12(مقررات مواد«: اساسنامه شركت ملي گاز آمده است)6(

در همان.»مورد نياز براي انجام عمليات شركت نيز قابل اجراستو اعياناراضي  طـور كـه در سـطور بـاال آمـده اسـت،

ملي)13(ماده»8«تبصره  وهنفت اشاره شده است كه مفاد ماده واحد اساسنامه شركت  ايجـاد مربوط به منع سـاختمان

.در طرفين خطوط انتقال گاز قابل اجراست بنا

ام«نيز 17/11/1358در و و تملك اراضي و نظـامي براي اجراي برنامهالكقانون نحوه خريد هاي عمومي، عمرانـي

هـاي عمـومي، ين قـانون آمـده اسـت، هرگـاه بـراي اجـراي برنامـها)1(در ماده. به تصويب شوراي انقالب رسيد» دولت

و نظامي وزارتخانه م عمراني و شركت ها يا و يا وابسته به دولت ؤسسات و بانـك همچنين شهرداري،هاي دولتي و هـا هـا

و دانشگاه و سـاير حقـوق مربـوط بـه اراضـي مـذكور متعلـ ... هاي دولتي ق بـه به اراضي، ابنيه، مسـتحدثات، تأسيسـات

و اعتبار آن قبالً به وسـيله دسـتگاه اجرايـي يـا از طـرف سـازمان برنامـه و اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشند

مييمبودجه تأ واند مورد نياز را مستقيماً يا به وسيله هر سازمان خاصي كه مقتضي بدانـدتن شده باشد، دستگاه اجرايي

و تملك نمايدطبق مقررات مندرج در اين قانون خريدابر به. ري ازطور اختصار مفاد قانون مذكور :عبارتند

و تأمين اعتبار آن پيش از اقدام، دستگاه اجرايي مي و اراضي وـ در صورت نياز به امالك تواند نسبت به خريـداري

.تملك براساس مفاد اين قانون اقدام كند

و نظامي بايد ضرورت داشتهـ برنامه و حتـي هاي عمومي، عمراني المقـدور از اراضـي ملـي شـده يـا دولتـي باشـد

.استفاده شود

و پرداخت مي و خسارات وارده از طريق توافق طرفين تعيين و ساير حقوق ،شـود، در صـورت توافـقـ بهاي عادله

و در صورت عدم3حداكثر ظرف مدت و در صورت انصراف، كتباً به مالك اعالم و تملك اقدام اعـالم ماه نسبت به خريد

.ماه، به منزله انصراف خواهد بود3ظرف 

مي) سه نفر(ـ در صورت عدم توافق طرفين بر بهاي عادله، بهاي مذكور توسط هيئت كارشناسان رسمي .شود تعيين

و در صورتي كه ممر اعاشه مالـك باشـد عـالوه بـر بهـاي عادلـه ،ـ مالك تعيين قيمت، تقويم بهاي عادله روز است

ملك افزوده خواهد شد و مـابقي در صورت داشتن زارعين، حقوق آنها از ملك، پرداخت مـي. صدي پانزده به قيمت شـود

مي در مورد امالك وقفي يا تبديل به احسن خواهد شد يا اجاره طويل. به مالك داده خواهد شد .شود المدت پرداخت

و رضايت مالك، عوض ميـ در صورت صالحديد دستگاه اجرايي .شود اراضي تمليك شده از اراضي ملي يا دولتي داده

و و پيشه تعهد كند تا محل كسبي در همان حـدود ـ دستگاه اجرايي مجاز است با رضايت مالك، نسبت به حق كسب

.بعد از اجرا ارائه كند

ملك يا حقوق مالك مجا و پرداخت قيمت و خلع يد مالك قبل از انجام معامله ز نيست، مگر بـه لحـاظـ تصرف امالك
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و پيدايش موانع يا مشكالت حقوقي يا نبود مالك و سـير مراحـل قـانوني. ضرورت اجرا بهاي عادله با تعيين كارشناسـي

.شود پرداخت مي

و تشخيص عالي ملك با ذكر داليل و ورود خسارات به موجب تأخير در اجراي طرح، ترينـ در صورت فوريت طرح

و حضور  بهمقام دستگاه و بهاي آن حداكثر تا سه ماه مي نماينده دادستان تصرف و در صورت طور كامل پرداخت شود

.شود تأخير در پرداخت، طرح از طريق مراجعه به مرجع قضايي، قابل توقيف مي

و پرداخت نشـده اسـت براسـاس ايـن قـانون ـ اراضي مورد تصرف قبل از تصويب اين قانون كه بهاي عادله تعيين

مي) روز قيمت( و پرداخت .شود محاسبه

بهـ امالك دولتي با توافق عالي از صورت بالعـوض واگـذار مـي ترين مقام دستگاه و در صـورت عـدم توافـق شـود

و در صورت موانع اساسنامه طريق نخست شد وزير عمل خواهد شد .اي در جهت واگذاري، بهاي آن پرداخت خواهد

ب و مقررات مغاير .االثر استا اين قانون ملغيـ كليه قوانين

مـورخ 152970عـالي امنيـت ملـي براسـاس نامـه محرمانـه شوراي مطابق آخرين اطالعات دريافتي از وزارت نفت،

كـه گـاز را نيـز(لولـه نفتـيطاعالم نموده كه براي تعيين حريم خطو،كه به وزير وقت نفت ارسال كرده است 6/9/1391

. گي سازمان پدافند غيرعامل طرح خود را در اين مورد ارائه نمايدبا هماهن)تواند شامل شود مي

 گيري نتيجه

دب ارائه شده در اينلمطا و گـاز اسـترگزارش حاكي از وجود سوابق قانوني در رابطه با حريم خطـوط لولـه نفـت كـه

و)13(،)12(ز، مقـررات مـواد اساسنامه شـركت ملـي گـا)6(ماده»ل«بند مطابق. لب الزم ارائه شده استمورد آنها مطا

و اعيان مورد نيـاز بـراي انجـام عمليـات شـركت ملـي گـاز قابـل)14( اساسنامه شركت ملي نفت ايران در مورد اراضي

و در ماده  درخصـوص 1350اساسنامه شركت ملي نفت ذكر شده است مفاد ماده واحده مصـوب تيرمـاه)13(اجراست

و ايجاد بنا متـر در اختيـار 250در اين قانون نيز كاهش فاصله.ن خطوط انتقال گاز قابل اجراستدر طرفي منع ساختمان

و امـالك بـراي اجـراي برنامـه براساس.است قرار گرفته شركت ملي گاز و تملك اراضـي هـاي اليحه قانوني نحوه خريد

و نظامي دولت و امالك در اين قانون مشخص،عمومي، عمراني و تملك اراضي ايـن)3(در مـاده. شده اسـت نحوه خريد

و ساير حقوق نظير حق ريشـه، بهـاي قانون  اشـاره ....و شـخم به تعيين بهاي عادله اراضي، ابنيه، مستحدثات، تأسيسات

نيز شوراي عالي امنيت ملي به وزارت نفـت اعـالم كـرده اسـت كـه بـا همـاهنگي 1391بر اين، در سال عالوه. است شده

و اعالم كندحريم طرح مربوط به سازمان پدافند غيرعامل،  . خطوط لوله نفتي را تهيه

نظر قرار گيرد كه رعايت حريم مناسب بـراي با توجه به قوانين مربوط به حريم خطوط لوله، اين نكته الزم است مد

و اسـت، داراي اهميـت كـه در آنهـا جريـان دارديو نـوع گـاز خطوط لوله گاز با توجه به متغير بودن اندازه اين خطوط

ضمن اينكه موضوع مربوط به حريم خطوط لوله نفتي نيـز. توان حريم به متراژ ثابتي تعريف كرد نمي براساس اين موارد

و وزارت نفت در دست تهيه استاز طريق شوراي عالي امنيت، سازمان پدافند  .غيرعامل كشور


