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مقدمه.1
شده با توجه به منشأ پیـدایش و صـالحیت کمیسـیون    ي اختالفات ناشی از اراضی ملیمطالعه

عنوان یکی از مراجـع اداري اختصاصـی بیـانگر اصـل اقتـدار در روابـط میـان مـردم و         به56ماده 
د را بر جامعه مـدنی کـه بـه    یابد و نظم خودولت در این روابط اجتماعی حضور می.دولت است

).21: 1376و دپی یر، واللومی یر(کندبخشد، تحمیل میموجودیت وي حقانیت می
ي عمـومی نیـز   ي ساختاري، محتوا و هدف قواعد حقوقی حاکم بـر اداره در کنار این مطالعه

اجـع  در راستاي شناخت علل پدیداري و پایایی مراجع اداري اختصاصی و تأثیر عملکـرد ایـن مر  
مثابه یکی از نهادهاي حقوق اداري نیـز در مقـام یکـی از مظـاهر اقتـدار دولـت       بر حقوق مردم به

هـاي اداري و در  توان به لحـاظ سـاختاري در تشـکیل دادگـاه    اصل اقتدار را می. توجه استقابل
بطن اداره مشاهده کرد کـه بیـانگر تـداوم سـنت اقتدارگرایانـه حکومـت در نهادهـاي اجتمـاعی         

هـاي اداري و  اي که قدرت حاکم، خود به قضاوت درباره عملکرد خود و دسـتگاه گونه، بهاست
).41: 1389هداوند و آقایی طوق، (پردازد دیوانی می

تـوان در تغییـر مبـانی    ي مراجع اداري اختصاصـی را مـی  از سوي دیگر منشأ پیدایش و توسعه
ي جستجو نمود؛ بدین معنـا کـه وظیفـه   گرهاي مداخلهنظري دولت در قرن بیستم و ظهور دولت

دستگاه قدرت عمومی از حفظ نظم و منفعت عمومی به تأمین رفاه اجتماعی و عدالت اقتصـادي  
ي نقـش  توسـعه .هـاي رفـاهی تغییـر ماهیـت دادنـد     هاي ژاندارم بـه دولـت  ارتقا پیدا کرد و دولت

ومی، فعالیت و حضـور  کارکردي دولت در کنار تکمیل کیفی وظایف پیشین دستگاه قدرت عم
اي که دولت بر مبنـاي اختیـارات ناشـی از قـدرت     گونهنهاد دولت را در اجتماع گسترش داد، به

هـاي  عمومی و با هدف تأمین کارآمدي اداره، واجد صالحیت، تحدید قانونی، حقـوق و آزادي 
و لزوم این تعارض نظري . فردي گردید و بر تعارض تاریخی منافع عمومی و خصوصی دامن زد

اي جـز  بقا جامعه، اصل عملی تقدم منافع عمومی بـر منـافع خصوصـی را تبیـین نمـود کـه نتیجـه       
بروز ایـن تعـارض عینـی    . تحدید و یا حتی در برخی موارد تضییع حقوق اشخاص در پی نداشت

در تقدم منافع عمومی و لزوم بقا اجتماع در برابر منافع اشـخاص، ضـرورت تبیـین نظـام حقـوقی      
. بـه وجـود آورد  ) شـوندگان اداره(را در برابر اشخاص، ) اداره(ر دستگاه قدرت عمومی، حاکم ب

چنانکه در مطالعه حاضر دولت با هدف تأمین منافع عمومی اقدام به سلب مالکیت خصوصـی  هم
تبیین این نظام حقوقی در رویکـرد بـه امتیـازات و اقتـدار     . نمایداشخاص و تملک عمومی آن می

ي عمومی از منظر حقوق عمومی واجد اهمیت است، چه دولت در مقـام نماینـده  ناشی از قدرت 
تواند اقدام به اي که میگونهبه. هاستاي فوق دیگر ارادهاراده عمومی واجد اقتدار و تفوق اراده

همین امر بیـانگر نقـش شـبه قضـایی نهادهـاي دولتـی       . جانبه نمایداتخاذ و اجراي تصمیمات یک
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.یابدشوندگان را میآن، اداره صالحیت رسیدگی به اختالفات خود با ادارهاست که بر اساس
ي حاصل از آن که تحدید حقـوق اشـخاص اسـت؛    پذیرش اصل تقدم منافع عمومی و نتیجه

در رویکــرد بــه امتیــازات ناشــی از قــدرت عمــومی، لــزوم برقــراري دو نظــام حقــوقی را ایجــاب 
ي حاضـر  از ایـن دو، مبنـاي مطالعـه   » ترمیمـی و جبرانـی  «م و نظا» گريخودتنظیم«نظام . نمایدمی

. گري استنظام خودتنظیم
نظـام مقـررات   «و 1»نظـام رسـیدگی و بـازبینی   «ي اصلی گري داراي دو شاخهنظام خودتنظیم

گذاري، اداره مکلف است بـر مبنـاي صـالحیت قـانونی تمـامی      در نظام مقررات. است2»گذاري
شوندگان در قالـب مقـررات قـانونی و در یـک سـاختار      مقابل ادارهحقوق و تکالیف خود را در

و 4و کارآمـدي 3بـر ایـن مبنـا اصـولی همچـون شـفافیت      . حقوقی منسجم تنظیم و تـدوین نمایـد  
.آیندبه وجود می5اثربخشی

از ســوي دیگــر در نظــام رســیدگی، اداره مکلــف اســت امکــان طــرح شــکایت و بــازبینی از  
.شوندگان فراهم آوردارهتصمیمات خود را براي اد

اوالً اختیـارات دسـتگاه عمـومی از طریـق     . این امر دو کارکرد و هـدف اساسـی در پـی دارد   
شـود و از ایـن طریـق همـواره از     بررسی حدود صالحیت دستگاه عمومی رسیدگی و بازبینی می

ص خودمختاري و خروج از صالحیت دستگاه عمومی و در نتیجه تحدید یا تضییع حقـوق اشـخا  
بـودن ماهیـت   سـازمانی، وصـف تخصصـی   ثانیـاً رسـیدگی و بـازبینی درون   . گـردد جلوگیري می

بـه دیگـر   . نمایـد مشـی اداره فـراهم مـی   موضوعات مطروحه در این مراجع را از طریق حفظ خط
سخن تأسیس مراجع اداري اختصاصی با رویکرد ابـزاري حقـوق اداري، کـه هـدف آن اعطـاي      

ونی در جهت حفظ منافع عمومی است؛ به دستگاه اداري عالوه بـر شـأن   امتیازات و اقتدارات قان
. بخشدنیز می» شبه قضایی«، شأن »اجرایی«

با پذیرش اصـل وجـود مراجـع اداري اختصاصـی در پرتـو هـدف حقـوق اداري، کـه همانـا          
شـوندگان در  موضـوع رعایـت حقـوق اداره   . برقراري حاکمیت قانون بر دسـتگاه عمـومی اسـت   

رود که نـابرابريِ میـان مقـام عمـومی و اشـخاص،      گردد و همواره بیم آن میاره طرح میبرابر اد
. نظام رسیدگی و بازبینی را دچـار خلـل نمایـد و آن را از مسـیر عـدالت و انصـاف خـارج نمایـد        

منزلـه ابـزاري اقتـداري در    بنابراین در راستاي پذیرش اصـل وجـود مراجـع اداري اختصاصـی بـه     
بینـی شـده   ومی و تأمین حداکثري منافع اشخاص، دو راهکار حقوقی پـیش جهت حفظ منافع عم

1. Judicial Review System.
2. Regulatory System.
3. Transparency.
4. Efficiency.
5. Effectiveness.
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شـود و دوم  هاي رسیدگی منصفانه، تعبیر میاول، راهکار شکلی که از آن به اصول و آیین. است
صـالح  امکان بررسی مجدد و بازبینی آرا و تصمیمات مراجـع اداري اختصاصـی در محـاکم ذي   

. قضایی
بر مبناي ایـن فـرض کـه    1؛هاي دادرسی منصفانهبه اصول و آییني حاضر راجع است مطالعه

مقـام  (هاي اشخاص در برابـر مقـام عمـومی،    رعایت این اصول موجبات تضمین حقوق و آزادي
کنـد و در پـی سـنجش و ارزیـابی میـزان رعایـت اصـول دادرسـی         را فراهم مـی ) کنندهرسیدگی

وع قانون تعیین تکلیف اراضـی اختالفـی   ي موردي در هیئت موضصورت یک مطالعهمنصفانه به
و 1367هـا و مراتـع مصـوب    بـرداري از جنگـل  قانون حفاظت و بهـره 56ي موضوع اجراي ماده

ي اسـتدالل بـراي   بـودن محـاکم، ارائـه   تـوان بـه علنـی   ازجمله این اصول می. ي واحده استماده
م، اسـتدالل مقـام   تصمیمات اخذشده، امکان دسترسـی بـه اسـناد و مـدارك مبنـاي صـدور حکـ       

. اشاره نمود... کننده، حق بر تجدیدنظرخواهی و رسیدگی
گفته در ابتـدا جایگـاه و مبـانی حقـوقی هیئـت موضـوع قـانون تعیـین         با توجه به مطالب پیش

هـا و  بـرداري از جنگـل  قانون حفاظت و بهـره 56ي تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجراي ماده
ترین مراجع اداري اختصاصـی کـه   را در مقام یکی از مهمه آنو ماده واحد1367مراتع مصوب 

نمـاییم و در سـپس   شـده را دارد، مطالعـه مـی   صالحیت رسیدگی اختالفات ناشی از اراضی ملـی 
. دهیممیزان رعایت اصول دادرسی منصفانه را در این مراجع موردبررسی قرار می

)2ده واحدههیئت ما(56ي جایگاه و مبانی حقوقی کمیسیون ماده.2
هـا و  بـرداري از جنگـل  جایگاه و مبانی حقوقی کمیسیون ماده واحده قـانون حفاظـت و بهـره   

تـرین مراجـع اداري اختصاصـی و تنهـا مرجـع صـالح در       ، کـه ازجملـه مهـم   1367مراتع مصوب 
رسیدگی به اختالفات ناشی از اراضی ملـی اسـت، بـر مبنـاي شـناخت جایگـاه و مبـانی حقـوقی         

. گـردد اختصاصی با تأکید بر کمیسیون ماده واحده، به ترتیب مطالب ذیل بیان مـی مراجع اداري 
نمایـد و مفهـوم ایـن نهـاد شـبه      ابتدا تعریفی دقیق و جـامع از مراجـع اداري اختصاصـی ارائـه مـی     

ي این نهاد هاي مراجع اداري اختصاصی و عناصر سازندهدر ادامه ویژگی. کندقضایی را بیان می
1. Fair Hearing.

مقام صالح رسیدگی بـه اختالفـات ناشـی از    1346بهره برداري از جنگلها و مراتع کشور مصوب قانون حفاظت و56ماده .2
لکـن در  . نمایـد اراضی ملی را کمیسیون مرکب از فرماندار، رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل معرفی مـی 

بـرداري  قـانون حفاظـت و بهـره   56جراي ماده ابا تصویب قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع1367سال 
هرچند کاربرد این دو اصطالح در جاي یکـدیگر نیـز   . ، کمیسیون ماده واحده نام گرفت56از جنگلها و مراتع، کمیسیون ماده 

.خالی از اشکال است
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نمـاییم و درنهایـت ماهیـت و مبـانی حقـوقی آن را از منظـر اصـول حقـوق         یح میحقوقی را تشر
.نماییمعمومی تبیین می

تعریف و مفهوم . 1-2
عنـوان یـک  نهـاد شـبه     هاي اداري اختصاصی بهتعریف و بیان مفاهیم سازنده ساختار دادگاه

نهـاد حقـوقی   تعریـف یـک  . نمایـد مشی پژوهش حاضر را فراهم مـی قضایی موجبات تعیین خط
هاي اداري اختصاصی باید اوالً به مفاهیم و ماهیت حقوقی موضوع بپـردازد و  ازجمله نهاد دادگاه

ثانیـاً در بیـان مفـاهیم و خصوصـیات     . در ادامه مصادیق و مـوارد داخـل در موضـوع را بیـان دارد    
ریـف، رعایـت   جانبه نگري را با هدف اهتمام به وصف جامعیت و مانعیت تعسلبی و ایجابی، همه

این در حالی است که در موضوع حاضر مؤلفان حقـوقی اغلـب در بیـان تعریـف حقـوقی      . نماید
اند کـه ارزشـی جـز تبـادر بـراي خواننـده در بـر        این نهاد شبه قضایی به بیان مصادیق اکتفا نموده

.ندارد
هـاي  گـی بنابراین بر ایـن اسـاس ذیـالً برخـی از تعـاریفی را کـه سـعی در تبیـین مبـانی و ویژ         

داریـم و در آخـر وجهـه سـعی خـود را      اند، بیان مـی هاي اداري اختصاصی داشتهشناختی دادگاه
.دهیمارائه تعریفی جامع و مانع از این مرجع اداري اختصاصی قرار می

هـاي مزبـور مراجعـی هسـتند کـه      ها و هیئـت هاي اداري و کمیسیوندادگاه«: در یک تعریف
رج از سازمان قضـایی کشـور ولـی در رابطـه بـا وظـایف مختلـف        موجب قوانین خاصی در خابه

هـا رسـیدگی بـه اختالفـات و     اند و وظایف آنها تشکیل شدهاداري و اجرایی دولت، در سازمان
هـا، قـانون کـار و قـانون     شکایاتی اسـت کـه معمـوالً در اجـراي قـوانینی ماننـد قـانون شـهرداري        

طباطبـائی مـوتمنی،   (» ...آیـد  ت و افراد به وجـود مـی  بین دول... ها و مراتع کشورشدن جنگلملی
1374 :452.(

هاي اداري اختصاصـی بـدون توجـه بـه مفهـوم      نیز در دیگر آثار مؤلفین حقوقی، ذیل دادگاه
عنوان یک نهاد شبه قضایی و صرفاً با توجه به یکی از انواع آن چنـین آمـده اسـت،    این مراجع به

ها و ادارات ازجمله قانون استخدام کشوري دادگـاه اداري را  هقوانین و مقررات داخلی وزارتخان
نماید که مجازات تخلفات جنبـه انضـباطی   بینی نموده که به تخلفات کارمندان رسیدگی میپیش

).4-3: 1342شیدفر، (هاي واقعی نیست دارد و قابل قیاس با دادگاه
ند وابسـته بـه قـوه مجریـه کـه      هـایی هسـت  هاي اداري اختصاصی دادگاهدر بیان دیگر، دادگاه

).472: 1370ابوالحمد، (کنند اي رسیدگی میصورت اختصاصی به کارهاي ویژهبه
ــاه  ــر دادگ ــی دیگ ــی    در تعریف ــالحیت ترافع ــا ص ــی اداري ب ــی اداري، مراجع ــاي اختصاص ه
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موجب قوانین خـاص در خـارج از سـازمان قضـایی و محـاکم دادگسـتري و       اند که بهاختصاصی
اند و صـالحیت رسـیدگی بـه دعـاوي و     قل ولی مرتبط به ادارات عمومی تشکیل شدهعموماً مست

).67: 1389هداوند و آقایی طوق، (اختالفات میان اشخاص و ادارات عمومی را دارند 
هـاي  توان چنین بیـان داشـت کـه در یـک تعریـف جـامع دادگـاه       با توجه به تعاریف فوق می

موجـب قـانون تشـکیل    بـه لحـاظ مبنـاي تأسـیس، بـه     هـایی هسـتند کـه   اداري اختصاصی دادگـاه 
بــه لحــاظ اتخــاذ تصــمیم و رســیدگی و صــدور رأي داراي اســتقالل از ســازمان  -2. شــوندمــی

هـا  به لحاظ تشکیالت و اعضا اسـتقالل آن -3. اند و با ادارات متبوع خویش مرتبط هستندقضایی
شـده در  محدود به موارد مشخصها اختصاصی و صالحیت آن-4. از سازمان قضایی نسبی است

ها بـا موضـوعات مطروحـه مضـیق و در حـوزه      قانون است، بنابراین تفسیر و انطباق صالحیت آن
به لحاظ موضوعی نیـز بـه اختالفـات میـان اشـخاص و      -5. صالحیت مصرح در نص قانون است

.نمایندعمومی رسیدگی می) مقامات(ادارات 

اده واحده در مقام یک مرجع اداري اختصاصیها و عناصر کمیسیون مویژگی.2-2
بـودن صـالحیت،   هاي حقوقی کمیسیون ماده واحـده ازجملـه ترافعـی   ذیل این عنوان ویژگی

ایجاد توسط قانون و همچنین جایگـاه ایـن نهـاد شـبه قضـایی در سـازمان اداري متبوعـه بررسـی         
.  شودمی

رسیدگی ترافعی.1-2-2
موجـب قـانون در ادارات   هاي مراجعی است کـه بـه  صالحیتصالحیت ترافعی ازجمله انواع 

بـر همـین اسـاس از اطـالق نـام مراجـع اداري اختصاصـی کـه         . اندعمومی تشکیل و تأسیس شده
به دیگر سـخن بررسـی و تشـخیص    . نماییمها صالحیت ترافعی است، پرهیز میویژگی اصلی آن

مراجع از سایر مراجعی است کـه در  هاي اختصاصی اداري در تمیز اینصالحیت ترافعی دادگاه
نظام اداري کشور وجود دارند و باوجود شباهت در مبانی قـانونی تأسـیس، تشـکیالت و آیـین و     

گیري؛ اساساً صالحیت غیرترافعی دارند و واجد صالحیت نظارتی، تشخیصـی  هاي تصمیمروش
اصـالحی  147هیئت ماده توان بهازجمله این مراجع می. اي هستند، واجد اهمیت استیا مشاوره

قــانون تأســیس شــوراي عــالی  5، کمیســیون مــاده 1310قــانون ثبــت اســناد و امــالك مصــوب  
.اشاره نمود1366قانون زمین شهري مصوب 12شهرسازي و معماري و کمیسیون 

کننـده در تمییـز حـق و نـاحق در     صالحیت ترافعی اختیار قانونی و انحصاري مرجع رسیدگی
.ازع میان طرفین اختالف استمقام ترافع و تن
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ــزد مرجــع     ــه وجــود اخــتالف و طــرح آن ن ــا تحقــق صــالحیت ترافعــی منــوط ب بــر ایــن مبن
کننده است، که موجد تکلیف قانونی مرجع مذکور در رسیدگی و صدور رأي خواهـد  رسیدگی

گردد، اول؛ وجـود یـک حـق معـین و     به دیگر معنی صالحیت ترافعی با سه شرط محقق می. بود
بـا ایـن   . وجـود طـرفین اخـتالف و طـرح دعـوي     : ترافع و تنازع در این حق، سـوم : ، دوممشخص

بــودن معیــار تمییــز مراجــع اداري اختصاصــی در مفهــوم یــک ســازمان حقــوقی  توضــیح ترافعــی
قضایی از سایر مراجعی است کـه بـا ماهیـت صـالحیتی متفـاوتی در ادارات عمـومی فعالیـت        شبه
.نمایندمی

1354هـا و مراتـع مصـوب    بـرداري از جنگـل  ده قـانون حفاظـت و بهـره   کمیسیون مـاده واحـ  
حسـب مـاده واحـده قـانون مـذکور      . ازجمله مراجع اداري اختصاصـی بـا ویژگـی ترافعـی اسـت     

) عنوان یک مقام عمـومی به(رسیدگی به تمامی اعتراضات و اختالفات میان وزارت منابع طبیعی 
هـا  قانون ملی جنگـل 2شده و مستشنیات ماده نفع در خصوص تشخیص منابع ملی و اشخاص ذي

هـاي طبیعـی و اراضـی    هـا و مراتـع و بیشـه   بـرداري از جنگـل  و مراتع با موضوع حفاظـت و بهـره  
جنگلی؛ در صالحیت وزارت مذکور است که از طریق کمیسـیونی مرکـب از فرمانـدار، رئـیس     

ررسی و در خصوص ملی دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل حداکثر ظرف سه ماه ب
.کندبودن یا نبودن با نظر اکثریت اعضا اتخاذ تصمیم می

حـق زارعـین بـر    به دیگر سخن کمیسیون ماده واحده بر مبنـاي مفهـوم صـالحیت ترافعـی بـه     
عنوان یک حق مشخص و معین مـورد تنـازع و ترافـع کـه توسـط      اراضی نسقی و حق مالکیت به

.نمایدی و اتخاذ تصمیم میگردد، رسیدگطرفین اختالف طرح می

ایجاد توسط قانون .2-2-2
بودن، ازجمله مبانی تفکري علم حقوق است؛ که بنا به ماهیـت و نقـش متقـابلی کـه از     قانونی

هاي سیاسـی کـه   پذیرد، معانی متفاوتی دارد و در پدیداري، پویایی و پایایی نظامنظام حقوقی می
در نظام حقـوقی دایـر بـر بایـدها و نبایـدها،      . اجد اهمیت استاند، وبر مبناي نظام حقوقی بنا شده

. بودن به معناي برقراري نظام تبعیت برابر و فراگیر در مقابل قواعد و مقررات پیشینی استقانونی
مقدمه تشکیل نظام کیفر و پـاداش یـا بـه دیگـر     ) مشتمل بر قواعد و مقررات(نظام حقوقی تبعیت 

بـودن راجـع اسـت بـه تأسیسـات و نهادهـاي       عنـاي دیگـر، قـانونی   در م. سخن نظام جزایـی اسـت  
در این معنا بحث راجع است به همه تأسیسات یـک نظـام سیاسـی کـه ازجملـه      . هاي سیاسینظام
.هاي اجرایی اشاره نمودهاي قوانین و مقررات و دستگاهتوان به مجموعهمی

مراجـع اداري اختصاصـی   ایجاد توسط قانون معنـایی اسـت کـه بـه اصـل تأسـیس و تشـکیل       
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بـدین معنـی کـه    . نمایـد عنوان یکـی از مراجـع شـبه قضـایی در یـک نظـام حقـوقی اشـاره مـی         به
االصول هر تأسـیس حقـوقی در مرحلـه پدیـداري توسـط یـک قـانون کـه شـامل ضـوابط و           علی

بـر ایـن مبنـا    . گـردد مقررات تشکیل صالحیت، آیین رسیدگی و صـدور رأي اسـت، ایجـاد مـی    
اند و حیات خـود را در نظـام حقـوقی    اري اختصاصی نیز توسط قانون خاص ایجاد شدهمراجع اد

قانون خاص مقصود قـانونی اسـت، نـاظر بـر موضـوعات خـاص و معـین کـه         . گیرنداز قانون می
.کننده استموجد مرجع رسیدگی

دوم آنکه حوزه صالحیت مراجع اداري اختصاصی یادشده در قـانون توسـط سـایر نهادهـا و     
.نقض نیستسیسات حقوقی قابلتأ

کمیسیون ماده واحده نیز ازجمله مراجع اداري اختصاصی است کـه در اجـراي مـاده واحـده     
و قـانون تعیـین تکلیـف اراضـی     1366بـرداري از جنگـل و مراتـع مصـوب     قانون حفاظت و بهره

ن مصـوب  نامـه اجرایـی آ  و آیین1367قانون یادشده مصوب 56ي اختالفی موضوع اجراي ماده
.ایجاد و تأسیس شده است1372

ي واحـده قـانونی خـاص در    اول، قـانون ایجـاد و تأسـیس مـاده    : مراتب مـذکور بنابراین بنا به
خصوص یک موضوع خاص است، دوم صالحیت این مرجـع در موضـوعات مطـرح در قـانون،     

نزد محـاکم  اي که با طرح پرونده گونهبر صالحیت عمومی محاکم دادگستري ارجحیت دارد به
.گردددادگستري موضوع با صدور قرار عدم صالحیت به کمیسیون ماده واحده ارجاع می

جایگاه سازمانی و تشکیالت .3-2-2
تشخیص و تعیین جایگاه سازمانی مراجع اداري اختصاصی با توجه به اهداف و مبانی قـانونی  

رگانیک از سازمان قضایی و از سوي آن، بیانگر استقالل این مراجع به لحاظ ساختار سازمانی و ا
دیگـر مراجـع اداري اختصاصـی بـا     بیـان بـه . ها به ادارات عمومی اسـت دیگر بیانگر وابستگی آن

توجــه بــه کــار ویــژه و حــوزه صــالحیت اختصاصــی، در رســیدگی بــه اختالفــات مطروحــه در   
مسـتقل از  موضوعات تخصصی؛ به لحاظ سازمانی، ترکیب اعضا، آیین رسیدگی و صدور رأي، 

انـد، ایـن وابسـتگی راجـع اسـت بـه       و از سوي دیگر به ادارات عمومی وابسته1اندسازمان قضایی
بـدان  . هاي اداري بر مراجع اداري اختصاصـی هاي دستگاهمشینظارت قیمومیتی و پیروي از خط

ه هاي اداري اختصاصی در مقام یک نهـاد شـبه قضـایی در بـازبینی و رسـیدگی بـ      معنا که دادگاه
ي هـاي اداري در ارائـه  تصمیمات مقامات اداري و اختالفات و اعتراضات ناشی از اعمال دستگاه

مبین عـدم اسـتقالل و یـا    قانون اساسی ناظر بر صالحیت عام دیوان عدالت اداري در رسیدگی به دعاوي اداري،173اصل .1
.وابستگی این مراجع به سازمان قضایی نیست
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هـاي اداري متبوعـه   هاي عمومی دسـتگاه مشیخدمات عمومی، همواره تحت نظارت و تابع خط
.هستند

موجـب قـانون تأسـیس    کمیسیون ماده واحده نیز ازجمله مراجع اداري اختصاصی است که به
طور تخصصـی بـه اعتراضـات اشـخاص     گردد و بهوزارت جهاد کشاورزي تشکیل میخود ذیل

هاي طبیعی ها، مراتع و بیشهنفع در خصوص اراضی اختالفی موضوع قانون ملی کردن جنگلذي
1.نمایدو اراضی جنگلی کشور رسیدگی می

2صالحیت .3-2

اي از امـور ماننـد   جام پـاره اختیار قانونی یک مأمور رسمی براي ان«صالحیت عبارت است از 
در تعریفی دیگر صـالحیت، مفهـومی   ). 2355: 1380جعفري لنگرودي، (»...هاصالحیت دادگاه

رود و بـه معنـی صـالحیت رسـیدگی و     ها و براي مقامات عمومی به کار مـی است که در دادگاه
تکلیفی است کـه  بنابراین صالحیت حق و 3.اختیار قانونی در برخورد با اختالفات مطروحه است

حکم قانون دارند، حـق و  مراجع قضاوتی اعم از اداري و قضایی در رسیدگی به امور مطروحه به
توانایی است از این منظر که مراجع قضاوتی اختیـار رسـیدگی را دارنـد و تکلیـف اسـت از ایـن       

وضع صالحیت در. حکم قانون مکلف به رسیدگی هستندباب که در صورت ارجاع موضوع، به
بـه دیگـر   . یابـد نظام دادرسی از حیث تأثیر کارکردي که در تأمین نظم عمومی دارد، اهمیت می

یـک از بـازیگران صـحنه    سخن قواعد و مقررات راجع به صـالحیت اصـوالً امـري اسـت و هـیچ     
. دادرسی توان تخلف از آن را ندارد

و صـالحیت  )صـنف و نـوع و درجـه   (مفهوم صالحیت به لحاظ مقررات به صـالحیت ذاتـی   
ــی  ــیم م ــبی تقس ــرددنس ــع     . گ ــی مرج ــالحیت ذات ــدا ص ــه ابت ــور مطروح ــه در ام ــی ک ــدین معن ب

بـدوي،  (و درجـه  ) عمومی و اختصاصـی (، نوع )قضایی و اداري(کننده به لحاظ صنف رسیدگی
گردد و سپس امر راجع اسـت بـه تشـخیص صـالحیت بـا توجـه بـه        تعیین می) پژوهشی، فرجامی

.حکم قانونبهمحل و حوزه جغرافیایی 
4بر این اساس کمیسیون ماده واحده، ازجمله مراجع اداري اختصاصی است که مطـابق قـانون  

داراي صالحیت ذاتی است که ازنظر صـنف، دادگـاه اداري؛ ازنظـر نـوع، دادگـاه اختصاصـی و       

.27/1/1341هاي کشور مصوب قانون ملی کردن جنگل.1
2. Competence.
3. Black’s Law Dictionary 2nd Ed.

یـت از منـابع   قـانون حفـظ و حما  2و مـاده  30/5/1346بـرداري از جنگلهـا و مراتـع مصـوب     قانون حفاظت و بهره56ماده . 4
.5/7/1371طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 
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نفـع،  اي که بـه اعتراضـات و اختالفـات اشـخاص ذي    گونهبه. ازنظر درجه نیز دادگاه بدوي است
رعین صاحب اراضی نسقی، مالکین، صـاحبان باغـات و تأسیسـات خـارج از محـدوده قـانونی       زا

هـا و  کـردن جنگـل  در اجراي قـانون ملـی  ) ها و مؤسسات دولتیشهرها و حریم روستاها، سازمان
هـا و مراتـع مصـوب    بـرداري از جنگـل  قـانون حفاظـت و بهـره   56ي مراتع کشور مصوب و ماده

. نمایدرسیدگی میي بدوي در مرحله1346
به لحاظ صالحیت محلی نیز با توجه به قواعد آیین دادرسـی مـدنی، کلیـه دعـاوي راجـع بـه       

1.گردد که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع استاموال غیرمنقول در دادگاهی اقامه می

بر این اساس کمیسیون ماده واحده که نسبت به ملی بـودن یـا مسـتثنا بـودن اراضـی اقـدام بـه        
نماید و تعارضات ناشی از اعمال قـدرت عمـومی و حقـوق اشـخاص بـر اراضـی       صدور رأي می

بنـابراین الزم  . نماید؛ مشمول دعاوي مربوط به اموال غیرمنقول اسـت وفصل میموصوف را، حل
این امر در قانون تعیین تکلیـف  . است اختالفات در محل وقوع اراضی مورد اختالف طرح گردد

هـا و مراتـع   بـرداري از جنگـل  وضوع اجراي ماده واحده قانون حفاظت و بهـره اراضی اختالفی م
مورداشـاره قـرار گرفتـه    1373نامـه اجـراي آن مصـوب    نامه اصالحی آیینو آیین1367مصوب 

اي که به لحاظ تشکیالت دادرسی و سازمانی براي رسیدگی به اختالفـات ناشـی از   گونهبه. است
گردد کـه  آن در هر شهرستان کمیسیون ماده واحده تشکیل میتشخیص اراضی ملی و مستثنیات

صالحیت رسیدگی به اختالفات مربوط به اراضی واقع در حـوزه جغرافیـایی همـان شهرسـتان را     
2.دارد

3آیین رسیدگی.4-2

شـوند و توسـط مقـررات و    حقوق و تکالیف در قـوانین مـاهوي تعریـف، تبیـین و تعیـین مـی      
. به دیگـر سـخن ابـزار اجرایـی قـوانین، مقـررات شـکلی اسـت        . آیندر میقواعد شکلی به اجرا د

ترین مقررات شکلی که نقش بسیار مهمـی در تـأمین عـدالت و حفـظ نظـم عمـومی       ازجمله مهم
هاي اثبات حـق در مرحلـه اقامـه، و    ها و آیینهاي دادرسی که درواقع روشتوان به آییندارد می

.ددفاع و اجراي حق هستند، اشاره کر

.قانون آیین دادرسی مدنی2ماده . 1
ماده واحده قـانون تعیـین تکلیـف اراضـی اختالفـی      1346قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 56ماده .2

اصـالحی  نامـه یـین آ3و 2و مـاده  1367مصـوب  هـا و مراتـع  قانون حفاظت و بهره برداري از جنگـل 56موضوع اجراي ماده 
.1373قانون جنگلها و مراتع مصوب 56اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجراي ماده نامهیینآ
در حـدود قـوانین و   ]اداري[در زمینـه حـل مجهـول قضـایی     ]قضاوتی[رسیدگی عبارت است از اعمال نظر مرجع قضایی . 3

).1375فري لنگرودي، جع(مقررات ؛ 
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هـاي رسـیدگی و انـواع رسـیدگی جـداي از بعـد       هـا و روش بنابراین بحث در خصوص آیین
نظري آن در مطالعه حاضر کارکرد عملی نیز دارد، بدین سـخن کـه معیـاري در جهـت سـنجش      

اي کـه  گونهبه. دهدمیزان رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع موردبحث در اختیار قرار می
دگی، میـزان رعایـت اصـول دادرسـی منصـفانه در جهـت حفـظ و برقـراري         با مطالعه آیین رسـی 

.گیردگردد و نقاط ضعف در مسیر اصالح قرار میعدالت دادرسی معین می

ماهیت رسیدگی در مراجع اداري اختصاصی.4-2-1
ماهیت رسـیدگی راجـع اسـت بـه تفکیـک نظـري و قـانونی مراجـع صـالح در رسـیدگی بـه            

در تمییـز ایـن دو   . شـوند ن لحاظ مراجـع بـه اداري و قضـایی تقسـیم مـی     اختالفات مطروحه؛ بدی
همچنان که مراجـع قضـایی   . مرجع معیارها و نظرات مختلفی از سوي حقوقدانان طرح شده است

پردازنـد،  وفصـل اختالفـات مـی   دانند که با تمسـک بـه ادلـه اثبـات دعـوا بـه حـل       را مراجعی می
پردازنـد و اگـر   ي اثبات دعوي به امر رسیدگی نمیناي ادلهکه مراجع اداري اصوالً بر مبدرحالی

ها تمسک نمایند این امر براي حل اختالفات و رفع تنازع نیسـت، بلکـه بـه جهـت تعیـین یـا       بدان
به دیگر سخن کـاربرد ادلـه اثبـات    . تشخیص، شناسایی یا تنظیم روابط میان طرفین اختالف است

افعی اسـت کـه در غیراینصـورت امـر راجـع اسـت بـه        هاي قضایی و ماهیت تردعوا در رسیدگی
).394: 1375جعفري لنگرودي، (رسیدگی اداري 

در شناخت معیار تمایز این دو مرجع باید به مبانی تفکري حقوق عمومی و خصوصـی توجـه   
طـرف اسـت و بـا توجـه بـه دالیـل تقـدیمی        حقوق خصوصی در مقام رسیدگی قضایی بی. کرد

و هدف آن درك امـور و تـأمین عـدالت مـاهوي بـر مبنـاي حـق        1.مایدناقدام به صدور رأي می
که حقوق عمومی در مقـام رسـیدگی اداري حـافظ نظـم و منـافع عمـومی       درحالی. واقعی نیست

توان گفت هدف حقوق خصوصی در مقام رسـیدگی قضـایی قلـع مـاده     به دیگر سخن می. است
هـاي رسـیدگی احصـا شـده در     ا و روشهـ نزاع بر مبناي تأمین عدالت شکلی با کار بسـت آیـین  

آنکـه حقـوق عمـومی در مقـام دادرسـی اداري میـان منفعـت        قوانین و مقررات امري است؛ حال
نماید و با توجه به هـدفی کـه در تـأمین و تضـمین منـافع و نظـم       عمومی و خصوصی قضاوت می

اري و اسـتنباط از  بـرد اثر عملی این مبنـاي تفکـري چگـونگی بهـره    . نمایدعمومی دارد، اقدام می
اي کـه دادرسـی اداري   گونـه دالیل در فرآیند دادرسی در موضوعات قضایی و اداري اسـت، بـه  

گـردد،  که در رسیدگی قضـایی مالحظـه مـی   چناني اثبات احصا شده، آنمقید و محدود به ادله
ز به هـر  هاي اثبات بابودن دادرسی اداري با توسل به روشنیست و موظف است بر مبناي تفتیشی

.الحقُ لمن غلبه.1
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1.طریق ممکن حقیقت ترافع را کشف و اقدام به صدور رأي نماید

ها در کمیسیون ماده واحدهسنجی آنهاي دادرسی اداري و امکانویژگی.4-2-2
هـاي رسـیدگی اداري بـا تأکیـد بـر      بر مبناي آنچه تاکنون بیان گردید اینک بـه بیـان ویژگـی   

.پردازیمکمیسیون ماده واحده می
الرعایـه  هاي شـکلی الزم ها و روشابع آییناداري برخالف دادرسی قضایی ترسیدگی - 1

کننـده  سرعت و اثربخشی ازجمله اهداف نظام دادرسی اداري است کـه تکمیـل  . نیست
این امر در رسیدگی به . کارایی و اثربخشی وظایف و کارکردهاي سازمانی اداره است

که از روح و هدف قانون در رسیدگی چنانامور اختالفی نزد کمیسیون ماده واحده آن
نامه اجرایـی  آیین4ماده 1ازجمله آنکه تبصره . رود، تأمین نشده استاداري انتظار می

هـا و  قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفـی موضـوع اجـراي مـاده واحـده قـانون جنگـل       
دارد که معترضان مکلفند، اعتراضـات خـود را در  مقرر می1373مراتع کشور مصوب 

الـزام بـه تقـدیم    . هاي مخصوص تنظیم و به همراه مدارك و مستندات ارائـه نماینـد  فرم
بودن امر دادرسی را در کمیسـیون  هاي مخصوص ازجمله غیرتشریفاتیاعتراض در فرم

ایـن امـر در   . نمایـد ماده واحده که ازجمله مراجع اداري اختصاصـی اسـت، نقـض مـی    
هـاي  نکردن اعتـراض در فـرم  ایی براي ارائهحالی است که اگرچه صراحتاً ضمانت اجر
توان چنـین اسـتنباط کـرد عـدم تقـدیم      می. مخصوص در قانون مذکور بیان نشده است

هاي مخصوص اصوالً هیچ تکلیفی را بـراي کمیسـیون مـاده واحـده در     اعتراض در فرم
نماید؛ به دیگر سخن تکلیف مرجع مذکور در رسیدگی منـوط بـه   رسیدگی ایجاد نمی

نامـه اجرایـی، بـر    ق وصف اعتراضیه بـر مبنـاي مفهـوم و منطـوق مقـررات و آیـین      اطال
ي عملـی کمیسـیون مـاده    همچنان که این امر در رویـه . نفع استاعتراض اشخاص ذي
اي که دبیرخانه هیئت فقط به اعتراضات تنظیمـی در  گونهگردد بهواحده نیز رعایت می

هـا را جهـت   افـت و تسـلیم رسـید، آن   هاي مخصوص ترتیب اثـر داده و ضـمن دری  فرم
. دهدبررسی در نوبت قرار می

هـاي اداري مجـانی و بـدون    بودن دادرسـی اداري؛ الزم اسـت رسـیدگی در دادگـاه    مجانی- 2
اول آنکـه اصـل   . شدنی اسـت این موضوع از چند وجه تحلیل. پرداخت هزینه دادرسی باشد

اي که بخواهد حقیقت مورد ترافع را کشـف  تواند به هر وسیلهاي از اثبات دعوا که قاضی میکه شیوه(در مقابل اثبات باز . 1
نون معـین  اي از اثبات دعوا که وسایل اثبات دعوا کمـاً و کیفـاً بـه موجـب قـا     که شیوه(، اثبات بسته )صادر کندو سپس حکم

،چ پـنجم ،ترمینولـوژي حقـوق  ، )1370(، ، جعفرجعفري لنگرودي. قرار دارد) قاضی نباید از حدود آن تجاوز کند،گردیده
.5گنج دانش، ص :تهران
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ي هر استثنایی بـرخالف اصـل نیازمنـد    بودن خدمات عمومی است، بنابراین برقراربر رایگان
هـاي اداري  دوم آنکـه دادگـاه  . گـذاري اسـت  صالح قـانون تصویب آن از سوي مراجع ذي

ایـن تعـارض نـه    . نماینـد اصوالً به تعارض میان منافع عمومی و منافع خصوصی رسیدگی می
حق نبودن اشخاص حقـوق خصوصـی، بلکـه ناشـی از الـزام در اعمـال قـدرت        ناشی از ذي

سـوم؛ رسـیدگی اداري تکمیـل    . عمومی در تفوق منافع عمومی بـر منـافع خصوصـی اسـت    
فرآیند سازمانی اداره در رسیدگی به وظایف و تکلیف بـه پاسـخگویی در مقابـل اشـخاص     

هاي اداري اختصاصی بـرخالف محـاکم   به دیگر سخن شأن رسیدگی دادگاه. نفع استذي
ایـن در حـالی اسـت    . اي مستقل باشداخت هزینهقضایی، خدمتی مستقل نیست تا نیازمند پرد

نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضـی اختالفـی   نامه اصالحی آیینآیین12که مطابق ماده 
معتـرض مکلـف   1373ها و مراتع کشـور مصـوب   موضوع اجراي ماده واحده قانون جنگل

درصـد ارزش  5ل هـاي رسـیدگی بـه اعتراضـات، معـاد     منظور تأمین بخشی از هزینهاست به
شـده را بـر اسـاس محاسـبه اداره منـابع طبیعـی،       اراضی اعتـراض ) ايقیمت منطقه(معامالتی 

19همچنـین مطـابق مـاده    . شده از سوي اداره منابع طبیعی استان واریز نمایدحساب معرفیبه
تـی و  هاي تهیه نقشه و نقل و انتقاالت و تنظـیم سـند و عملیـات ثب   الذکر همه هزینهقانون فوق

تکلیف قـانونی مـذکور در پرداخـت هزینـه جهـت اعتـراض بـه        . نفع استي ذيبر عهده... 
ضـمن رأي هیئـت عمـومی دیـوان     1341قانون ملی کردن اراضـی مصـوب   12اجراي ماده 

بر مبنـاي ایـن اسـتدالل کـه اخـذ      19/3/751به تاریخ 48لغایت 46عدالت اداري به شماره 
گـذار اسـت، ابطـال    حکـم قـانون  خـدمات عمـومی منـوط بـه    يهرگونه وجه در قبـال ارائـه  

در ایـن خصـوص رأیـی صـادر نمـوده کـه       19/3/75مصوب 48لغایت 46هیئت عمومی دیوان عدالت اداري رأي شماره . 1
.گرددآن میذیالً مبادرت به درج

و نظر به اینکه مـاده  استگذار یا ماذون از قبل مقنن حکم قانونچون اخذ هرگونه وجه در قبال ارائه خدمات عمومی منوط به
قیمـت  (ارزش معـامالتی  % 5موضـوع اخـذ   16/7/1373اجرایی قـانون تعیـین تکلیـف اراضـی اختالفـی مصـوب       نامهیینآ12

بـرداري از  قـانون حفاظـت و بهـره   56هـاي مـاده   به آراي کمیسـیون معترضانالذکر از فوقاراضی مذکور در قانون) يامنطقه
گذار نیست، بنابراین خارج از حدود اختیـارات وزارت جهـاد سـازندگی در وضـع     متکی به اذن قانونها و مراتع کشورجنگل

.گرددان عدالت اداري ابطال میقانون دیو25مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 
نامـه یـین آ) 1(مـاده  2در مـورد بنـد   17/2/1373مـورخ  24لغایـت  21عمومی دیوان عدالت اداري دادنامه شماره هیئترأي 

20/10/1371هـا و مراتـع کشـور مصـوب     قـانون جنگـل  56اجراي قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجـراي مـاده   
شـوراي محتـرم نگهبـان از ایـن حیـث کـه       24/1/1373-5908، با توجه به اینکه بر طبق نظریه شـماره  وزارت جهاد سازندگی

آن ) 12(خالف شرح تشخیص گردیده است و در مـورد مـاده   ،مالکیت منحصر به موارد مذکور در بند مورد نظر قلمداد شده
مالتی اراضـی متقاضـیان معتـرض بـه منزلـه تعیـین نـوعی        درصد از ارزش معا5نیز با توجه به اینکه تعیین وصول مبلغ نامهیینآ

رسـیدگی  هـاي ینـه دارد، هرچند در قالب تأمین بخشی از هزيگذارنیاز به تصویب مرجع قانوناالصولیعوارض بوده که عل
مـاده  2بنـد  (اجرایـی مـورد اعتـراض    نامهیینو موارد مذکور در آاهیئت عمومی دیوان به اتفاق آربا این وجود. قلمداد گردد
.نمایدرا خالف قانون تشخیص و ابطال می) و تبصره آن12یک و ماده 
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/ 109/ 78/نیـز موجـب رأي شـماره هــ    19همچنین پرداخت هزینـه در مـاده   . گردیده است
هیئت عمومی دیوان عدالت اداري به دلیل مخالفت بـا قـانون و خـروج از    2/8/1381مورخ 

1.حدود اختیارات قانونی ابطال شده است

ي قضایی نسبت به آراي کمیسیون ماده واحدهنظارت و بازنگر.4-2-3
کننـده و قـانون تشـکیل و    رسیدگی در محاکم اداري اختصاصی بسته به نوع مرجع رسیدگی

اي کـه در برخـی از مراجـع اداري اختصاصـی رسـیدگی یـک       گونهبه. تأسیس آن متفاوت است
ــه ــر از آن مرحل ــی دیگ ــه م   اي و در برخ ــایی در س ــاکم قض ــت از مح ــه تبعی ــا ب ــدوي،  ه ــه ب رحل
االصول داراي مراجع اداري اختصاصی علی. رسیدگی استخواهی قابلخواهی و فرجامپژوهش

بـازنگري  مراجع بدوي و عالی هستند، آرا و تصمیمات مراجـع نخسـتین در مراجـع عـالی مـورد     
از حیث رعایت قـوانین و مقـررات مربوطـه و    ) شکلی(و رسیدگی فرجامی گیردماهوي قرار می

دیـوان عـدالت   (ها در این تصـمیمات در صـالحیت محـاکم قضـایی     تطابق و تناسب استناد به آن
.است) اداري یا محاکم عمومی دادگستري

فرجــامی در مــورد آراي صــادره از ســوي کمیســیون مــاده واحــده قــانون مرجــع تجدیــدنظر
آراي صادره در ایـن  . هاي بدوي عمومی استها و مراتع دادگاهبرداري از جنگلو بهرهحفاظت 

2.دادگاه نیز در دادگاه عمومی تجدیدنظر استان قابل تجدیدنظر خواهد بود

بنابراین رسیدگی به اختالفات ناشی از اراضی ملی شده در کمیسیون ماده واحده مطابق ماده 
نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفـی موضـوع اجـراي    ننامه اصالحی آییآیین. 7و 6

اي کـه قاضـی عضـو هیئـت     گونـه شـود بـه  در یـک نوبـت انجـام مـی    1373ماده واحده، مصوب 
9ي این رأي مطابق مـاده . نمایدي کارشناسی هیئت راي نهایی صادر میمنحصراً بامالحظه نظریه

.جدیدنظرخواهی استاعتراض و تالذکر قابلي فوقنامهآیین

کـه  نامـه یینآ19گذار است، بنابراین ماده با عنایت به اینکه دریافت هرگونه وجهی از اشخاص منوط به اذن صریح قانون.1
هـاي مربـوط بـه رسـیدگی بـه      یـات ثبتـی و آگهـی   تهیه نقشه و نقل و انتقـاالت و تنظـیم اسـناد و عمل   هايینهپرداخت کلیه هز

نفع محول کرده است، خـالف قـانون و خـارج از حـدود اختیـارات      به عهده ذيمزبورنامهییناعتراضات در اجراي قانون و آ
. شودقانونی قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می

.ی دیوان عالی کشورهیئت عموم18/1/1383مورخ 665راي وحدت رویه شماره .2
بـرداري از  قـانون حفاظـت و بهـره   56بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قـانون تعیـین اراضـی اختالفـی موضـوع اجـراي مـاده        "

و 284گانه شـرعی مـذکور در مـواد    راي قاضی هیئت مقرر در ماده مزبور در موارد سه،29/6/1367ها و مراتع مصوب جنگل
-601اعتــراض اســت و راي وحــدت رویــه شــماره کیفــري ســابق قطعیــت نداشــته و قابــلمکـرر قــانون آیــین دادرســی  284

اعتـراض در  مراتـب راي قاضـی هیئـت قابـل    هبنـا بـ  .هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز موید همـین معنـی اسـت   25/7/1374
اسـتان مازنـدران کـه بـر همـین      یدنظردادگاه تجد14باشد بنابراین راي شعبه استان مییدنظردادگاه عمومی و سپس قابل تجد

و انقـالب   هـاي عمـومی   قانون آیین دادرسی دادگاه270این راي بر طبق ماده .گردداساس صادر شده به اکثریت آرا تأیید می
.االتباع استهاي عمومی الزمدر امور کیفري براي شعب دیوان عالی کشور و دادگاه
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جایگاه و حدود رعایت اصول دادرسی منصفانه در کمیسیون ماده واحده .3
طـرف نـاظر بـه    اي از اصول کلی حقـوق اداري ازیـک  عنوان دستهاصول دادرسی منصفانه به

هـاي  ضروریات اداره و از طرف دیگر الـزام بـه رعایـت حقـوق شـهروندان در مقابـل خودسـري       
ي اصل نظارت قضـایی  کنندهتواند در مقام یک ابزار مکمل تضمینیمقامات عمومی است که م

هــاي اقــدامات اداري باشــد ي صــالحیتکننــدهبــر اعمــال و تصــمیمات مقامــات اداري و تعیــین
اهمیــت روزافـزون و کـارکردي مراجــع اداري اختصاصـی بــا    ). 378: 1389هداونـد، مشـهدي،   (

فع خصوصی و منـافع عمـومی؛ فلسـفه برقـراري و     هدف تأمین و برقراري توازن و تعادل میان منا
بـه دیگـر سـخن هـدف اصـول دادرسـی       . رعایت اصول دادرسی منصـفانه در ایـن مراجـع اسـت    

در این فصل با توجه بـه هـدف   . منصفانه فارغ از محتوا و نتیجه دادرسی، تأمین نظم حقوقی است
56در کمیسـیون مـاده واحـده    هـا را ترین این اصول، میزان رعایت آناین مطالعه ضمن بیان مهم

. نماییمدر مقام یکی از مراجع اداري اختصاصی از منظر قوانین و مقررات بررسی می

1شفافیت دادرسی.1-3

هـایی همچـون   ترین اصول دادرسـی منصـفانه اسـت کـه از طریـق روش     شفافیت ازجمله مهم
دارك و مســتندات محقــق ي دالیــل تصــمیم و دسترســی بــه آرا و مــبــودن، الــزام بــه ارائــهعلنــی

نماید و موجب جلب حداکثري اعتمـاد  عدالتی و تبعیض را منتفی میگردد و بالقوه امکان بیمی
.گرددعمومی و برقراري نظم اجتماعی می

میزان رعایت شفافیت دادرسی در یک مرجع رسیدگی تنها بـه یـک عامـل وابسـته نیسـت و      
تمـامی اصـول دادرسـی منصـفانه بـه میـزان قابـل        توان فرآیند دادرسی شفاف است کهزمانی می

هـا  بـدین لحـاظ بـا بررسـی معیارهـاي دادرسـی منصـفانه کـه در زیـر بـدان          . قبولی رعایت شـوند 
تـوان میـزان شـفافیت دادرسـی در کمیسـیون مـاده واحـده را در یـک         پردازیم درنهایـت مـی  می

.داریمبندي بیان میجمع

بودن رسیدگی علنی. 1-1-3
عنوان یـک اصـل و بـا هـدف تـأمین عـدالت و افـزایش سـطح نظـارت          ن دادرسی بهبودعلنی

و در قـوانین و  2المللـی عمومی بر جریان دادرسـی و انتفـاي بـالقوه فسـاد دادرسـی در اسـناد بـین       
1. Openness of Jude dual Proceeding.

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادالنه توسـط  : اعالمیه جهانی حقوق بشر10ده ما.2
.طرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وي، به حقوق و تکالیف وي رسیدگی کنددادگاهی بی

ی و برخورداري از پناهنـدگی در کشـورهاي پنـاه دهنـده در برابـر پیگـرد       هر انسانی سزاوار و محق به پناهجوی: 14ماده 1بند 
.قضایی است



94زمستان، 49، شماره هفدهمپژوهش حقوق عمومی، سال فصلنامه170

.مقررات کشورها پذیرفته شده است
ی نفعان و هم در سطحسطح حضور طرفین اختالف یا ذيبودن همدر معناي اصطالحی علنی

این بدان معناست کـه بـه لحـاظ عملـی و بـراي      . گیردها را در برمیتر حضور مردم و رسانهوسیع
اي که رسیدگی در یک محـل مشـخص   گونهحصول به این اصل مقدمات آن نیز فراهم گردد به

و معین و تا حد امکان دایمی برقرار گردد و از سوي دیگر محـل رسـیدگی در دسـترس بـوده و     
بـدین لحـاظ الزم اسـت مراجـع دادرسـی در کشـور       . اي افراد سهل و راحـت باشـد  نیل به آن بر

هـا نیازمنـد صـرف هزینـه نباشـد یـا حـداقل بسـیار         پراکندگی مناسب داشته باشند، مراجعه بـه آن 
اندك باشد، امکان استفاده تمامی اقشار جامعه در تمامی سطوح فرهنگی، اجتمـاعی و اقتصـادي   

فرآیند رسیدگی تا حد ممکـن سـاده و وصـول بـه آن بـراي همـه افـراد        اي کهگونهمهیا باشد؛ به
هـاي  هایی در فرآیند دادرسی وجود دارد، مشـاوره و راهنمـایی  ممکن باشد، و چنانکه پیچیدگی

.الزم به اشخاص ارائه گردد
نامـه  نامـه اصـالحی آیـین   آیـین . 7و 6اما در خصوص کمیسیون ماده واحده با توجه به مـاده  

، تمـامی مراحـل   1373نامه اجراي قانون تعیین تکلیـف اراضـی اختالفـی مصـوب     آییناصالحی 
صورت غیرحضـوري و غیرعلنـی و بـا توجـه بـه اعتراضـیه کتبـی معتـرض و بررسـی          رسیدگی به

هـاي هـوایی و   مدارك، مستندات و سوابق و عنداللزوم تحقیق از مطلعان محلی و مالحظـه نقشـه  
.پذیردزمینی انجام می

الـذکر  قـانون فـوق  2بودن مرجع اداري ماده خصوص پراکندگی مناسب و در دسترساما در
محمل قانونی تشـکیل آن را در اداره منـابع طبیعـی یـا واحـد جـایگزین در هـر شهرسـتان تـأمین          

.گردیده است
نامه مـذکور  آیین2در دسترس بودن و پراکنش مناسب کمیسیون ماده واحده با توجه به ماده 

جهت رسیدگی به اعتراضـات اشـخاص   اي که هیئت مذکور بهگونهمین شده است بهتأمین و تض
گـردد و اصـوالً بـا    نفع در اداره منابع طبیعی و یا واحد جایگزین در هر شهرستان تشـکیل مـی  ذي

توجه به اینکه ماده مذکور محل تشکیل این هیئـت را اداره منـابع طبیعـی قـرار داده اسـت شـرط       
.طور ضمنی تأمین شده است، و دایمی بودن نیز به لحاظ قانونی و بهتناسب وجود امکانات

کننده آراي مراجع رسیدگی2و مستند بودن1مستدل.2-1-3
اتخاذ  تصمیم بر مبناي حکم قانون و بیان علـت اعمـال حکـم قـانون بـر موضـوع اخـتالف ،        

ــري و خود     ــع خودس ــدالت و من ــأمین ع ــتاي ت ــت، در راس ــانونی اس ــداتی ق ــام  تمهی ــاري مق مخت
1. Legal Argument.
2. Legal Reference.
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به دیگر سخن دسترسی به دادرسی منصفانه نیازمند تضمین آن در . گیرنده در مرحله اجراتصمیم
.کننده استمرحله وضع قوانین و مقررات و در مرحله اجرا و اعمال آن توسط مقام رسیدگی

اضـی  نامـه اجرایـی قـانون تعیـین تکلیـف ار     نامـه اصـالحی آیـین   آیـین 6و5این امر مطابق مواد 
همچنانکـه رسـیدگی بـه    . در کمیسـیون مـاده واحـده حمایـت شـده اسـت      1373اختالفی مصـوب  

گیـرد و از سـوي دیگـر نهـاد     اعتراضات واصله مطابق ضوابط و مقررات مرتبط با موضوع انجام می
مذکور بدواً جهت رسیدگی به موضوع و ارائه نظر کارشناسی ضمن بررسی همه اسـناد و مـدارك   

ربـط، معاینـه محـل، مالحظـه     سوي معترض، اقدام به اخذ سوابق موضوع از مراجـع ذي شده از ارائه
نماید، تـا تصـمیمات اتخاذشـده هـم مسـتند بـه قـوانین و        می... هاي هوایی، تحقیق از مطلعان و نقشه

. مقررات و هم بر مبناي واقعیت امر بیانگر علت اعمال حکم قانون بر موضوع متنازع فیه باشد

کننده سترسی به مقررات، اسناد و آرأ مراجع رسیدگید.2-2-3
کننـده، ذیـل اصـل شـفافیت دادرسـی      دسترسی به مقررات، اسـناد و آراي مراجـع رسـیدگی   

در یـک نگـاه سـاختاري بـه نظـام      . ارتباط تنگـاتنگی بـه اصـل دسترسـی آزاد بـه اطالعـات دارد      
هـاي  ر ایـن نظـام و زیرشـاخه   حاکمیت حق دسترسی آزاد به اطالعات مقدمه برقراري شفافیت د

تأمین این اصل در سایه دسترسی به اسناد و مـدارکی کـه مراجـع    . آن ازجمله نظام دادرسی است
.گرددکننده در اختیار دارند و آراي محاکم محقق میرسیدگی

آزمـایی و میـزان   نماینـد و امکـان راسـتی   هر دو روش موجبات شفافیت دادرسی را فراهم می
اي کـه بسـتر   گونـه به. نمایندرآیند اتخاذ تصمیم در مراجع مذکور را فراهم میصحت و درستی ف

.گرددنظارت بر امر دادرسی فراهم می

2طرفیکننده و رعایت بیمرجع رسیدگی1استقالل.2-3

کنندهاستقالل مرجع رسیدگی.1-2-3
درتی اسـت کـه   گیرنده از هرگونـه اعمـال قـ   استقالل به معناي آزادي و رهایی مرجع تصمیم

گیرنـده بـه لحـاظ    اسـتقالل مقـام تصـمیم   . زنـد گیرنـده را بـر هـم مـی    طرفی مقام تصمیماصل بی
اي گونـه بـه . ساختاري ناظر است به تعیین و تفکیک صالحیت و حدود اختیارات آن از سایر قـوا 

کــه نهــاد دادرســی مســتقل از هــر قــدرتی، در چهــارچوب حاکمیــت قــانون در مقــام یــک نهــاد 
استقالل و حاکمیت قانون بر نهـاد  . گردددار جهت رسیدگی به حقوق قانونی ایجاد میتصالحی

میثـاق حقـوق مـدنی و سیاسـی و     14مـاده  1استقالل نظام قضایی در اسناد مختلف مورداشاره قرار گرفته است از جمله بند .1
.کنوانسیون آمریکایی8ماده 1بند 

.کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر8ماده 1کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بند 6ماده 1، در بند طرفییهم چنین است اصل ب. 2
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دادرسی راجع است به قـانونی بـودن فرآینـد عـزل و نصـب قضـات و مصـونیت قضـایی ایشـان،          
....استقالل مالی نظام دادرسی و 

ي رســیدگی نیــز اســتقالل نهــاد دادرســی توســط قــانون تضــمین از ســوي دیگــر در مرحلــه
همچنان که نهاد دادرسی هم به لحاظ تعیـین صـالحیت و هـم در مرحلـه صـدور رأي      . گرددمی

گیرنـده ابتـدا رأسـاً و بـه تشـخیص مسـتقل خـود در        اي مقام تصمیمگونهبه. داراي استقالل است
گیرد و چنانچه خود را واجد صالحیت تشـخیص دهـد، بـدون از    خصوص صالحیت تصمیم می

.نمایدانه اقدام به صدور رأي میهر اعمال فشاري، آزاد
تصـمیم قضـایی در   » ثبـات «و » اثربخشـی «به دیگر سخن استقالل نهاد قضایی راجع اسـت بـه   

فرآیند دادرسی؛ بدین معنی که اوالً تصمیم مقام قضایی جزیی از ارکان فرآیند دادرسـی قلمـداد   
توانـد  ي که هیچ مقـامی نمـی  اگونهگردد و ثانیاً این تصمیم واجد وصف دوام و ثبات است بهمی

گیـري اصـل عـدم بـازنگري تصـمیمات نهـاد قضـایی،        شـکل . تصمیم مقام قضایی را تغییـر دهـد  
1.عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه نیز بر همین مبناستبه

ي اجرایـی قـانون تعیـین تکلیـف اراضـی اختالفـی       نامـه ي اصـالحی آیـین  نامهآیین72ي ماده
قام قضایی عضو هیئـت مـاده واحـده را از ارکـان مهـم فرآینـد دادرسـی        تصمیم م1373مصوب 

کننده در خصوص موضوع در اختیـار  اي که اوالً تصمیم نهایی و تمامگونهبه.قلمداد نموده است
.االجراستمقام قضایی است، ثانیاً تصمیم مقام قضایی مطابق نص ماده مذکور الزم

هیئـت عمـومی دیـوان عـدالت     1381/ 2/8مـورخ  78/109/که مطابق رأي شماره هـهمچنان
اداري نیز ضمن تأکید بر استقالل مقام قضایی در رسیدگی بـه موضـوع، تقییـد و محـدودیت در     

3.قلمرو وظایف و اختیارات قاضی عضو هیئت را مغایر قانون تشخیص داده است

طرفی مقام قضاییاصل بی. 2-2-3
اي کـه مقـام   گونـه بـه . در فرآینـد رسـیدگی اسـت   طرفـی، تعـادل و انضـباط مقـام قضـایی      بی

دادرسی مطابق قانون شواهد و وقایع عینی و دالیل و مسـتندات، بـدون توجـه بـه منـافع شخصـی       
.اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفینامهیینآ.1
رأي قاضـی الزم  . ایـد نمقاضی عضو هیئت منحصراً بامالحظه نظر کارشناسی هیئت رأي نهایی خـود را صـادر مـی   -7ماده . 2

.گرددارسال میربطياالجراست و از طریق دبیرخانه هیئت براي اجرا به مراجع ذ
.2/8/1381مورخ –78/109/رأي شماره هـ. 3

که بررسی دالیل و مدارك مربوط و تعیین ارزش و اعتبار هر یـک از آنهـا در کشـف حقیقـت و صـدور رأي      نظر به این) ب 
م قانون به تشخیص قاضی راجع است و ایجاد تضییق و محدودیت در قلمرو وظایف و اختیـارات قاضـی   حکاالصول و بهعلی

الذکر که مفهم تحدیـد  نامه فوقآیین7مندرج در متن ماده » منحصراً«بنابراین کلمه . از طرف قوه مجریه مالك موجهی ندارد
مغـایر قـانون و   یل و مدارك معتبر و مؤثر در قضییه است، اختیارات قاضی هیأت هفت نفره آن قانون در رسیدگی به مطلق دال

.باشدخارج از حدود اختیارات قوه مجریه می
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اصل برائت، اصل حسن نیت، اصـل صـحت قـراردادي و    . نمایدخود یا دیگران اتخاذ تصمیم می
دسترسی آزادانـه  . دارانه استجانبداوري مقام قضایی و اتخاذ تصمیم همگی بیانگر منع پیش... 

بودن محاکم، جرح قاضی بر مبناي دالیل قانونی و نیز منـع  به آراي محاکم و روند دادرسی علنی
هـاي تـأمین و   هـا و یـا ادارات دولتـی ازجملـه روش    اشتغال یا وابستگی مقامات قضایی به سازمان

.طرفی استتضمین اصل بی
هـاي مربـوط بـه    نامـه ها اشاره گردیـد در مقـررات و آیـین   گانه مذکور که بدانهاي سهروش

گذار قرار نگرفته است و بر این مبنا نیز سازمان کمیسـیون  کمیسیون ماده واحده موردتوجه قانون
ماده واحده ازجمله دبیرخانه آن اصوالً هیچ سازوکاري را جهـت دسترسـی آزاد و آسـان بـه آرا     

ي اصـالحی  نامـه آیـین 6صـراحت مـاده   سـوي دیگـر بـه   بینی نکرده است، از این کمیسیون پیش
رسیدگی به اختالفـات در  1373ي اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی مصوب نامهآیین

ایـن کمیسـیون غیرعلنـی و بـدون حضـور طــرفین و برمبنـاي اعتـراض کتبـی معتـرض و اســناد و          
.پذیردشده صورت میمدارك ارائه

اوجود عدم اشاره به موضوع در مقررات خاص کمیسیون مـاده  در خصوص جرح قاضی نیز ب
.رسد راه براي رجوع به مقررات عام آیین دادرسی در این زمینه باز استواحده به نظر می

1هاامکان دفاع یا لزوم تساوي سالح.3-3

هـا بـه مقـام    ي آني دالیـل، مـدارك و مسـتندات و ارائـه    فرصت مناسب و برابـر بـراي ارائـه   
گیرنده در موضوع اختالف، از سوي طرفین اختالف با هدف اثبات ادعاهـاي خـویش یـا    یمتصم

دفـاع در مقابـل   . ها طرح شده است، ازجمله اصول دادرسی منصـفانه اسـت  ادعاهایی که علیه آن
نابرابري ذاتی میان قواي حاکمیت و مقامات عمـومی و اشـخاص همـواره رعایـت تسـاوي میـان       

.کنددر میطرفین اختالف را متبا
لزوم برخورداري از فرصت کـافی  : توان بهازجمله راهکارهاي عملی دستیابی به این اصل می

ازجملـه انتخـاب وکیـل یـا مشـاور در تمـام مراحـل دادرسـی،         (و مناسب جهت تدارك پرونـده  
آوري دالیــل و مســتندات، تهیــه و تنظــیم لــوایح، اخــذ و اســتعالم نظریــات کارشناســی در جمــع

کـردن امکـان مناسـب    ، فراهم...)صالح و در پرونده از مراجع ذيعات اثرگذارخصوص موضو
ي پاسـخ  جهت آگاهی و تبادل دالیل و مستندات و شهود احتمالی میان طرفین دعوا جهـت تهیـه  

وسقم مستندات و دالیل ابـزاري طـرف مقابـل،    و دفاع در برابر ادعاهاي احتمالی، بررسی صحت
گیـري از  رسانی در خصوص فرآیند دادرسی از ابتدا تا انتهـا بـا بهـره   جرح شهود احتمالی، اطالع

1. Equality of Arms.
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... هاي اینترنتی، انتشار کتاب، معاضـدت و مشـاوره حضـوري و   اي همچون سایتامکانات رسانه
.اشاره کرد

در ذیل اصولی که برشمردیم حق برخورداري و حضور وکیل در تمامی مراحـل دادرسـی و   
از سوي دیگر تبیین مفهوم و مبانی تـأمین  . شایانی برخوردار استمعاضدت قضایی نیز از اهمیت 

معاضدت قضایی چنین است که نیل به عدالت از طریق تأمین و تضمین اصول دادرسی منصـفانه  
مندي اشخاصـی  روي شایسته است همواره امکاناتی را جهت بهرهازاین. هدف نظام قضایی است

. حقوق خود را نزد مرجع قضـایی ندارنـد، فـراهم آیـد    که به هر دلیلی توان و صالحیت استیفاي
اگرچه امروزه با گسترش نهاد وکالت این حق در مرحله اجرا به نهادهاي غیردولتی سـپرده شـده   

ي مطلـوب را در نظـام قضـایی در سـر دارد     لیکن حکومتی کـه سـوداي حاکمیـت و اداره   . است
اي که هر زمـان  گونهون قانونی است بههمواره مکلف و موظف به تأمین و تضمین این حق در مت

این حق توسط نهادهاي غیردولتی تأمین نگردید، حاکمیت عمومی بالفاصله مکلف به تـأمین آن  
.است

با بیان مفهوم اصل دفاع و فروع آن همچون برخـورداري از مهلـت کـافی جهـت تـدارك و      
رسـانی  دفاع از خود، اطـالع سازي پرونده، برخورداري از امکانات و تسهیالت الزم جهت آماده

اکنون بـه بررسـی   ... در خصوص ادله و استدالالت طرف مقابل و تساوي در مقابل نهاد قضایی و
.پردازیممیزان رعایت این اصول در کمیسیون ماده واحده می

تـوان بـه   سـازي پرونـده مـی   در خصوص برخورداري از مهلت کافی جهت تـدارك و آمـاده  
نامـه تنظیمـی را بـه    ازآنکه معترض اعتراضاي که پسگونهاشاره کرد، بها.ت.ق.ا.آ5و 4تبصره 

گـردد و چنانچـه   نامه حداکثر ظرف ده روز بررسی میمسئول دبیرخانه هیئت ارائه کرد، اعتراض
روز جهـت  10تـا  5شده داراي نواقصی باشد، با صدور اخطار رفع نقص مهلتی بین مدارك ارائه

.شودمیرفع نقص به معترض داده 
خصوص به لحاظ حداقلی کوتاه است و بهتر بود با توجـه بـه   رسد مهلت مذکور بهبه نظر می

هاي دولتـی اخـذ و   اینکه برخی از اسناد و مدارك مثبت ادعاي معترضان باید از مراجع و سازمان
.گردیدتري توسط مقنن منظور میاستعالم شوند، مهلت مناسب

ت طرف مقابل با توجه بـه موقعیـت و جایگـاه قـانونی کمیسـیون      رسانی ادله و استدالالاطالع
ماده واحده که صالحیت رسیدگی به اختالفات ناشی از اراضی ملـی را دارد اول نـاظر اسـت بـه     

ا کمیسـیون بـر اسـاس ضـوابط و     .ت.ق.ا.آ5بـا توجـه بـه مـاده     . مبانی استنادي و دالیل کمیسیون
هـا و مراتـع کشـور و    بـرداري از جنگـل  اظـت و بهـره  مقررات مرتبط با موضوع ازجمله قانون حف

هاي آن به موضوع رسیدگی نامهقانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع ماده واحده و آیین
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ي مورداشـاره کـه وصـف قـانون را دارنـد، بـراي معترضـان        نامـه قوانین مذکور و آیین. نمایدمی
مله تکـالیف رو بـه تزایـد دولـت و مقامـات      اند؛ هرچند الزم است این موضوع ازجدسترسیقابل

اي که کمیسـیون در مقـام یـک دادگـاه اداري اختصاصـی صـرفاً بـه        گونهعمومی تلقی گردد، به
طـور  کننده، بهدار رسیدگیعنوان مقام صالحیتطور عام اکتفا ننماید و بهانتشار قوانین مذکور به

هــاي قــوانین کــاربردي، طریـق مجموعــه هــا ازنامــهخـاص نســبت بــه انتشــار ایـن قــوانین و آیــین  
.نیز اقدام نماید... اي و رسانی رایانههاي اطالعپایگاه
غیراز تعیین مهلت مذکور جهت رفع نواقص اعتراض، مقررات دیگـري در جهـت رعایـت    به

9جـز مـاده   بـه . هـا در فرآینـد رسـیدگی هیئـت مـاده واحـده موجـود نیسـت        اصل تساوي سـالح 
تجدیـدنظرخواهی و اعتـراض نسـبت بـه رأي هیئـت مـاده واحـده را تضـمین         که حق . ا.ت.ق.ا.آ

.نموده است

نتیجه.4
هـاي  هاي رفاهی در قرن بیسـتم و افـزایش فعالیـت و حضـور دولـت در سـاحت      ظهور دولت

بسترهاي جدیدي را در اختالف و تعارض میان منـافع عمـومی و خصوصـی    «خصوصی اجتماع، 
حـق بـر   تـوان بـه  ازجملـه آن مـی  . ا براي شهروندان به وجـود آورد اي راي تازهایجاد نمود و حقه

سـو حـق و تکلیـف    ها و منابع طبیعی از یـک محیط زیست اشاره کرد؛ حفظ و حراست از جنگل
بـرداري  هاست،که در قانون حفاظت و بهرهشهروندان و از سوي دیگر تکلیف رو به تزاید دولت

.بدان اشاره شده است1367حده آن مصوب و ماده وا1346ها و مراتع مصوب از جنگل
هـا و مراتـع کشـور از سـویی و     بـرداري جنگـل  تعارض منـافع خصوصـی و عمـومی در بهـره    

ها در حفاظت از ایـن منـابع ملـی از سـوي دیگـر، اهمیـت و ضـرورت        تکلیف رو به تزاید دولت
. نمایدتوجه به مرجع حل اختالف در این خصوص را تبیین می

گیـري و صـدور   عنوان یک دادگاه اداري اختصاصی مرجـع تصـمیم  واحده بهکمیسیون ماده 
نفـع در خصـوص اراضـی ملـی شـده      رأي نسبت اختالفات میان دستگاه عمـومی و اشـخاص ذي  

.است
اهمیت خاص این مرجع از حیـث موضـوعات مـورد اخـتالف کـه نـاظر بـه اراضـی و مراتـع          

و اهمیــت مــاهوي حــق رو بــه تزایــد ســوهــا از یــکجنگلــی اســت و ارزش بــاالي اقتصــادي آن
عنوان یک ثروت ملی، ضرورت توجه بـه اصـالح نظـام سـاختاري     شهروندان بر محیط زیست به

.کندکارگیري اصول دادرسی منصفانه نمایان میآن را از طریق رعایت و به
روي در مطالعه حاضر نقش و کـارکرد کمیسـیون مـاده واحـد بـا امعـان نظـر بـه میـزان          ازاین
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ترین اصول دادرسی منصفانه، بر مبنـاي متـون قـانونی موردبررسـی و مداقـه      یت برخی از مهمرعا
. قرار گرفت

بر این اساس و بر میناي سنجش میزان رعایت اصول دادرسی منصفانه کـه ازجملـه ابزارهـاي    
تأمین و تضمین حقوق اشـخاص در برابـر مقامـات و نهادهـاي عمـومی اسـت؛ مـوارد ذیـل بیـان          

:گرددمی
بودن آراي صادره در کمیسیون ماده واحده با امعـان نظـر   در خصوص معیار مستند و مستدل

صراحت موردتوجه قرار گرفته اسـت  طور کامل و بهبه مقررات مربوطه، این معیار توسط مقنن به
اسـتقالل مقـام   . شـده اسـت  هـا اشـاره شـد، تـأمین    ازایـن بـدان  و به ترتیبات و جزییـاتی کـه پـیش   

ننده نیز ازجمله مواردي است کـه در فرآینـد رسـیدگی کمیسـون مـاده واحـده بـدان        کرسیدگی
بـودن  هـا کمتـر اشـاره شـده اسـت، علنـی      توجه شده است ولی ازجمله معیارها و اصولی که بدان

بایـد گفـت کـه اصـوالً رسـیدگی در ایـن مرجـع غیرعلنـی و         . رسیدگی در مرجع مـذکور اسـت  
گذاران این امـر را  بودن این ضابطه، الزم است قانوناصلغیرحضوري است و با توجه به خالف 

ازجمله دیگر معیارهایی که ازنظر مقنن در تدوین آیین رسیدگی کمیسـیون مـاده   . بازنگري کنند
کننـده اسـت؛ جـرح قاضـی بـر مبنـاي دالیـل        طرفی مقام رسـیدگی مغفول مانده، لزوم تضمین بی

هـا یـا ادارات دولتـی ازجملـه     ت قضـایی بـه سـازمان   قانونی و نیز منع اشـتغال یـا وابسـتگی مقامـا    
همچنـین دسترسـی آسـان و آزادانـه بـه آراي      . طرفـی اسـت  هاي تأمین و تضمین اصـل بـی  روش

هـاي قضـایی کمیسـیون مـاده     هاي اجرایی و سـوابق و رویـه  نامهمحاکم، قوانین و مقررات و آیین
ریـق اهتمـام مسـئوالن مربوطـه بـه اداي      بینی نشده است، بلکـه از ط تنها در مقررات پیشواحده نه

بخشــی عمــومی نیــز از طریــق رســانه و  رســانی، انتشــار و آگــاهیوظــایف عــام خــود در اطــالع
. رسانی، محقق نشده استهاي اطالعپایگاه

بندي باید گفت که سطح رعایت اصـول دادرسـی منصـفانه در کمیسـیون مـاده      در یک جمع
رو کمیسـیون مـاده   از ایـن . هاي نظام حقوقی کشـور نیسـت  اندازواحده متناسب با اهداف و چشم

واحده در مقام یک نهاد اداري اختصاصی که در سالیان دور تأسیس و تشکیل گردیـده اسـت و   
الزم . فرآیند و آیین رسیدگی آن امـروزه پاسـخگوي اهمیـت موضـوعات مطـرح در آن نیسـت      

ا توجه به اصول دادرسی منصـفانه و  است نسبت به اصالح و بازنگري در قوانین و مقررات خود ب
در جهت ایجاد عدالت اداري و تضمین حقوق شهروندان در مقابل دستگاه عمومی اقـدام نمایـد   

.عنوان یک ثروت ملی حفظ گرددهاي عمومی جامعه  نیز بهتا از این رهگذر حقوق و دارائی
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