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چکیده
مطالعه روند قانونگذاری در خصوص اعمال مديريت و بهرهبرداری از جنگلها ،مراتع ،اراضي جنگلي و
بيشههای طبيعي حاکي از آن است که قوانين مربوطه دارای نواقص عديده ای بوده و در آخرين اقدام
قانونگذاری يعني قانون افزايش بهرهوری در بخش کشاورزی و منابعطبيعي مصوب  1389شمسي و
قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي مصوب 1394شمسي ايرادات مربوط به قوانين
سابق نه تنها مرتفع نگرديده بلکه دو چندان نيز شده است .از جملهی ابهامات وارده به قوانين فوق،
تعيين مهلت جهت طرح دعوای اعتراض به مليشدن اراضي ،حذف مرحلهای از دادخواهي ،ابقا يا زوال
هيات های رسيدگي به دعوای اعتراض در قانون تعيين تکليف اراضي اختالفي موضوع ماده  56قانون
حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب  ،1367نوع مرجع رسيدگي از منظر اداری يا قضايي،

غيردادگستری که از شيوههای خاص دادرسي استفاده مينمايد برای اين مراجع مناسبتر به نظر
رسيده و از طرفي ديگر تعيين و ايجاد شعب ويژه موضوع تبصره يک ماده  9قانون افزايش بهرهوری در
بخش کشاورزی و منابع طبيعي را مي بايست در زمره مرجع عمومي حقوقي به منظور رسيدگي به
دعوای احراز مالکيت و اعتراض به مليشدن اراضي به عنوان يک دعوای مقدماتي برای دعوای احراز
 ۱استادیار گروه حقوق خصوصي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دماوند ،دماوند ،ایران
Email: mhdmontazer@yahoo.com
)نویسنده مسئول(
 2دانشجوي دوره دکتراي حقوق خصوصي ،مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسالمي واحد دماوند ،دماوند ،ایران
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دکتراي حقوق خصوصي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دماوند ،دماوند ،ایران
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برای مراجع رسيدگي کننده به دعوای اعتراض به ملي شدن اراضي ،عنوان مرجع اختصاصي حقوقي

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

صالحيت و قطعيت آراء ميباشد .با وجود اين ،از يک طرف با اجتناب از توسل به وصف شبه قضايي
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مالکيت که تابع مقررات قانون آيين دادرسي مدني است ،تلقي نمود .بنابراين مقاله حاضر به بررسي
قوانين فوق و ابهامات موجود در آن پرداخته و در اين خصوص راهکارهای پيشنهادی را عرضه نموده
است.

کليد واژهها
منابع ملّي ،جنگل ،مراتع ،شعبه ويژه

درآمد

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري
شماره  ، 30زمستان ۱3۹۵

با اجراي مقررات راجعبه مليشدن اراضي و رسيدگي به اعتراضات اشخاص ناشي از مقررات
مربوطه و قطعيت تصميمات کميسيون هاي موضوع ماده 20آیيننامه اجرایي قانون مليشدن
جنگلها مصوب سال  ۱۱342و ماده  ۵6قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب
سال 2۱346و با تصویب اولين قانون دیوان عدالت اداري در سال  ۱360و تغييرات حقوقي در
بخش زمين ،موجب گردید تا اشخاص جهت احقاق حق تمام تالش خود را معطوف به اعتراض
در این مرجع نمایند .این نخستين تحوّل در زمينه رسيدگي به اعتراضات اشخاص ناشي از
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 ۱ماده 20آئيننامه اجرائي قانون مليشدن جنگلها مصوب سال « 42تشخيص منابع ملي مندرج در ماده یک
قانون مليشدن جنگلها با رعایت تعاریفي که در این آئيننامه شده با جنگلدار مربوطه است و هرگاه نظر مزبور
مورد اعتراض سازمان جنگلباني یا شخص ذینفع واقع شود اعتراض مزبر در کميسيوني مرکب از رئيس کل
کشاورزي استان ،سرجنگلدار و بازرس سرجنگلداري مطرح و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت و نظر اکثریت این
هيئت قطعي و الزم االجرا است».
 2ماده  ۵6قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب سال  «46تشخيص منابع مليشده و مستثنيات
ماده  2قانون مليشدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبيعياست .ظرف
یک ماه پس از اخطار کتبي یا آگهي وزارت منابعطبيعي وسيله یكي از روزنامههاي کثيراالنتشار مرکز و یكي از
روزنامههاي محلي و سایر وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع ميتوانند به نظر وزارت مزبور اعتراض
کرده و اعتراضات خود را با ذکر دليل و مستندات به مرجع صادرکننده آگهي یا محل صدور اخطار تسليم دارند.
براي رسيدگي به اعتراضات وارده کميسيون ي مرکب از فرماندار و ریيس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبيعي
محل یا نمایندگان آنها (نماینده دادگستري یكي از قضات خواهد بود) تشكيل ميشود کميسيون مكلف است
حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسيدگي و اتخاذ تصميم کند .تصميم اکثریت اعضاي کميسيون قطعي
است و چنان چه تصميم کميسيون مبني بر مليبودن محل بوده و محل در تصرف غير باشد کميسيون مكلف
است به درخواست وزارت منابع طبيعي دستور رفع تصرف کند به نحوي که منبع مذکور از هر جهت در اختيار
وزارت منابع طبيعي قرار گيرد .مأمورین انتظامي مكلف به اجراي دستور کميسيون هستند».
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اجراي مقررات ملّيشدن بعد از قطعيت آراء صادره از کميسيون ماده  ۵6قانون حفاظت و
بهرهبرداري بهشمار ميرفت .رسيدگي به اعتراضات اشخاص وفق مواد  ۱۱و  ۱3در دیوان
عدالت اداري ۱،حسب مورد در سالهاي۱360و  ۱38۵بهصورت «شكلي» بود .این مرحله از
رسيدگي تنها بر نظر و تصميم دادگاههاي اداري اختصاصي مربوطه از منظر انطباق با قانون و
عدم صالحيت مامور رسيدگي کننده ،ایرادات شكلي ،فرایندي که مربوط به عدم تشریفات
اداري بود و اشتباهات حقوقي دیگر بوده است .نتيجه رسيدگي شكلي با قبول و پذیرش
اعتراض و نقض روند اداري مربوطه موجب ميگردید تا رسيدگي ماهوي اعتراض به هيأت هم
عرض احاله تا ذيحقي معترض محرز گردد (عباسي ،۱3۹0 ،صص  .)300-30۱بهدليل
تخصصي و فني بودن موضوع رسيدگي و عدم رضایت اشخاص از رسيدگيهاي شكلي دیوان،
مرجع خاصي براي رسيدگي به اعتراضات با عنوان ماده واحده« قانون تعيين تكليف اراضي
اختالفي موضوع اجراي ماده  ۵6قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع» پيشبيني
گردید .قانون پيشرو ابتداء بهصورت طرحي توسط نمایندگان مجلس در قالب یک ماده واحده
و هشت تبصره ارائه که با تصویب طرح مذکور و رفع ایرادات شوراي نگهبان پس از بررسي
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رسيدگي به اعتراضات و شكایات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري ،هيأتهاي بازرسي و کميسيونهایي
مانند کميسيونهاي مالياتي ،شوراي کارگاه ،هيأت حل اختالف کارگر و کارفرما ،کميسيون موضوع ماده ()۱00
قانون شهرداريها ،کميسيون موضوع ماده ( )۵6قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و منابعطبيعي و اصالحات
بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات یا مخالفت با آنها »...و ماده  ۱3قانون دیوان عدالت اداري سال
 ۱38۵صالحيت و حدود اختيارات دیوان به قرار زیر است  -2 ...رسيدگي به اعتراضات و شكایات از آراء و
تصميمات قطعي دادگاههاي اداري ،هيأتهاي بازرسي و کميسيونهایي مانند کميسيونهاي مالياتي ،شوراي
کارگاه ،هيأت حل اختالف کارگر و کارفرما ،کميسيون موضوع ماده( )۱00قانون شهرداريها ،کميسيون موضوع
ماده ( )۵6قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگل ها و منابع طبيعي و اصالحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض
قوانين و مقررات یا مخالفت با آنها»...
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 ۱ماده  ۱۱قانون دیوان عدالت اداري سال  « -۱360صالحيت و حدود اختيارات دیوان بقرار زیر است -۱...

101

شيوههای رسيدگي در دعوای اعتراض به ملي شدن اراضي

نهایتاً در تاریخ  ۱367/6/2۹قانون مذکور به تأیيد شوراي نگهبان رسيد .۱پيش بيني موارد
سهگانه شرعي در مواد  284و  284مكرر آیين دادرسي کيفري 2سال ۱36۱جهت اعتراض و
نسخ این مواد با تصویب قانون آیين دادرسي کيفري در سال  ۱378موجب شد تا در تاریخ
 ۱387/3/۵قانون تعيين تكليف به این شرح «الزماالجراء خواهد بود مگر در موارد سهگانه
شرعي مذکور در مواد  284و  284مكرر آیين دادرسي کيفري» از متن قانون تعيين تكليف
اراضي اختالفي موضوع اجرا ماده  ۵6قانون جنگلها و مراتع مصوب  ۱367/6/22حذف و
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 ۱ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي موضوع ماده  ۵6قانون حفاظت و بهرهبرداري « زارعين صاحب

102

اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدودۀ قانوني شهرها و حریم روستاها ،سازمانها
ومؤسسات دولتي که به اجراي ماده  ۵6قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع کشور مصوب  ۱346و
اصالحيههاي بعدي آن اعتراض داشته باشند ميتوانند به هيأتي مرکب از -۱ :مسئول اداره کشاورزي -2 .مسئول
اداره جنگلداري - 3 .عضو جهاد سازندگي - 4 .عضو هيأت واگذاري زمين -۵ .یک نفر قاضي دادگستري -6 .بر
حسب مورد دو نفر از اعضاء شوراي اسالمي روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند .این هيأت در هر
شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزي و با حضور حداقل  ۵نفر از  7نفر رسميت یافته و پس از اعالم نظر کارشناسي
هيأت رأي قاضيالزماالجرا خواهد بود مگر در مواد سهگانه شرعي مذکور در مواد  284و  284مكرر«آیين دادرسي
کيفري» .تبصرۀ  -۱ادارات ثبت اسناد شهرستانها مكلفند که اسناد مربوطه را مطابق رأي نهایي صادره اصالح
نمایند .تبصرۀ  -2دیوان عدالت اداري مكلف است کليه پروندههاي موجود در مورد ماده  ۵6قانون جنگلها و مراتع
کشور و اصالحيههاي بعدي آن را که مختومه نشده است به کميسيون موضوع این قانون ارجاع نماید .تبصرۀ - 3
چنانچه سازمانها و مؤسسات دولتي به اجراي ماده  ۵6معترض بوده و این اعتراض از سوي هيأت مذکور در ماده
واحد بجا تشخيص داده شود با توجه به موقعيت و شرایط زمين نسبت به خلع ید از متصرفين اقدام به عمل
ميآید .تبصرۀ  - 4دولت موظف است توسط دستگاه هاي ذیربط نسبت به خلع ید از اراضي متصرفي بعد از اعالم
مورخ  ۱36۵/۱2/۱6دولت جمهورياسالمي اقدام الزم را به عمل آورد .تبصرۀ  - ۵از تاریخ تصویب این ماده واحده
کليه قوانين و مقررات و آیيننامه هاي مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسيدگي به شكایات مربوط بهاجراي
ماده  ۵6قانون جنگلها و مراتع و اصالحيهها ي آن هيأت موضوع این قانون خواهد بود .تبصرۀ  - 6وزارت
کشاورزي مكلف است آیين نامه اجرایي این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهيه و تصویب و جهت اجراء ابالغ
نماید.».
 2ماده  284و  284مكرر قانون آیين دادرسي کيفري سال  « ۱36۱حكم دادگاه بدوي تنها در  3مورد قابل نقض
و تجدید نظر است و در سایر موارد قطعي است - ۱ :جایي که قاضي پرونده قطع پيدا کند که حكمش بر خالف
موازین قانوني یا شرعي بوده است -2 .جایي که قاضي دیگري قطع به اشتباه قانوني یا شرعي قاضي پرونده پيدا
کند ،بنحوي که اگر به او تذکر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خودشود -3.جایي که ثابت شود قاضي
پرونده صالحيت رسيدگي و انشاء حكم را در موضوع پرونده نداشته است .ماده  284مكرپس از نقض حكم دادگاه
بعدي تجدید نظر در همان دادگاه یا دادگاه دیگري به شرط صالح بودن انجام خواهد شد».
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عبارت«...رأي قاضي هيأت قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوي و تجدیدنظر ميباشد ،هيأت
ميتواند از خبرگان محلي و غير رسمي بهعنوان کارشناس استفاده نماید» مورد اصالح قرار
گيرد .با توجه به فراز و نشيبهاي که هيأتهاي رسيدگيکننده در فاصله سالهاي  ۱367تا
۱38۹به دليل انجام اصالحات و صدور آراء وحدت رویه و نيز برداشتهاي متفاوت از قانون،
تزلزل دائمي مالكيت اشخاص و دولت و عدم تعيين مهلتي براي اعتراض به آراء صادره از
هيأت هاي موضوع قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي و عدم ثبات در قطعيت تشخيص و
تثبيت مالكيت قانون افزایش بهرهوري در بخش کشاورزي و منابع طبيعي تصویب که در تبصره
یک ماده  ۹این قانون۱با اعطاي مهلت یک ساله جهت طرح اعتراض براي اشخاصي که تاکنون
در مراجع اداري و قضایي به دعاوي آنان رسيدگي نشده و یا با اتمام مهلت مذکور ،اجازه طرح
دعوا در شعب ویژه وضع جدیدي در رسيدگي دعاوي ایجاد نمود که با گذشت چند سال از
طرح دعاوي در این شعب و رسيدگي به اعتراضاتي که قبالً در هياتهاي موضوع قانون تعيين
تكليف ،قانونگذار این بار در تبصره یک ماده  4۵قانون رفع موانع توليد ،2مهلت یک ساله مذکور
را با توجه به گذشت سه سال از موضوع به پنج سال تمدید نمودکه باعث سردرگمي مجدد
مردم در اقامه دعاوي مربوطه گردید .با توجه به شرح پيش گفته هدف از نگارش مقاله حاضر
شناسایي مراجع رسيدگي کننده ،شيوه رسيدگي ،نقش مراجع قضایي در دعواي پيش گفته و

و ماده ( )32قانون افزایش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب  23/4/۱38۹صورت ميگيرد-۱ :
عبارت «ظرف مدت یكسال» در تبصره ( )۱ماده ( )۹به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون» ،اصالح و
عبارت «عكس هاي هوایي سال  ۱346نيز جزء مستندات قابل قبول محسوب ميشود» به انتهاي تبصره اضافه
ميشود.

شماره  ، 30زمستان ۱3۹۵

 2ماده  4۵قانون رفع موانع توليد رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالي «اصالحات زیر در تبصرههاي ( )۱و ( )2ماده ()۹
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 ۱تبصره یک ماده  ۹قانون افزایش بهرهوري در بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب سال  «8۹۱اشخاص
ذينفع که قبالً به اعتراض آنان در مراجع ذيصالح اداري و قضائي رسيدگي نشده باشد ميتوانند ظرف مدت یک
سال پس از الزم االجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبيرخانه هيأت موضوع ماده
واحده قا نون تعيين تكليف اراضي اختالفي موضوع اجراي ماده ( )۵6قانون حفاظت و بهرهبرداري ازجنگلها و
مراتع مصوب  ۱367/6/2۹شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده ،چنانچه
ذي نفع ،حكم قانوني مبني بر احراز مالكيت قطعي و نهایي خود (در شعب رسيدگي ویژهاي که بدین منظور در
مرکز از سوي رئيس قوه قضائيه تعيين وایجاد ميشود) دریافت نموده باشد ،دولت مكلف است در صورت امكان
عين زمين را به وي تحویل داده و یا اگر امكان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک ،عوض زمين و یا قيمت
کارشناسي آن را پرداخت نماید.».
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تعيين تكليف مراجع مذکور بر اساس قوانين فوق مي باشد.

 .1اصطالحات مرتبط با شيوههای دعوای مليشدن در قانون تعيين تکليف

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري
شماره  ، 30زمستان ۱3۹۵

اراضي اختالفي
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از نظر لغوي دعوي به معناي «ادعا کردن ،دادخواهي ،خواستن» بوده (معين ،۱363 ،ص
 ) ۱۵3۹که در آیين دادرسي مدني تعریفي از آن وجود ندارد .حقوقدانان تعاریف متعددي از
دعوا نمودهاند .ازجمله تعاریف «دعوا عبارت است از خواستن چيزي به زیان دیگري به رسم
منازعه( ».جعفري لنگرودي ،372 ،ص « ،)4۹6دعوا عملي است تشریفاتي که بهمنظور تثبيت
حقي که مورد انكار و تجاوز واقع شده انجام شود» (کاتوزیان ،۱372 ،ص « ،)273دعوا عبارت
است از عملي است که براي تثبيت حقي صورت ميگيرد یعني حقي مورد انكار یا تجاوز واقع
شده است( ».متين دفتري ،۱378 ،ص  .)20۹با توجه به تعاریف مذکور دعوا در مفاهيم
متعددي بهکار رفته در مفهوم اخص ،دعوا به توانایي که قانون به مدعي ميدهد تا حقي که از
او ضایع شده و یا مورد انكار قرار گرفته را براي قضاوت کردن به مراجع صالح اعم از این که آن
ادعا مطرح شده ،وارد باشد یا نه مطالبه نماید .دعوا در این مفهوم نيازمند وجود حق قانوني و
تضيع و انكار آن بوده که در اصول  ۱6۵ ،34و ۱67قانون اساسي و مواد ۱8و  ۱۱36قانون
مدني مورد توجه ميباشد (شمس ،۱3۹۱ ،ص  .)27۵با توجه به تعاریف ذکر شده باید دید
دعواي اعتراض به اجراي قانون مليشدن اراضي در کدام مفهوم مورد توجه بوده است .اعتراض
به مليشدن اراضي با توجه به سير قانونگذاري و نيز تغيير مراجع رسيدگي و جایگاه تعریف
شده مي تواند داخل در هر یک از معاني عام و خاص قرار گيرد .اگر مرجع رسيدگي به اعتراض
ناشي از راي قاضي هيات تعيين تكليف را معيار قرار دهيم ميتوان دعوي مربوطه را دعوي به
مفهوم خاص تلقي نمود چه اینكه در دادگاه عمومي به عنوان مرجع قضایي رسيدگي ميشود.
اگر دعاوي مطروحه را در راستاي قانون افزایش بهرهوري در شعب ویژه مورد توجه قرار دهيم
دعوا به مفهوم خاص مورد توجه قرار ميگيرد (عباسي ،۱3۹2 ،ص .)36همچنين اگر طرح دعوا
را در مراجع اداري و قضاوتي چون کميسيونهاي موضوع ماده  20آئيننامه اجرایي قانون
مليشدن و ماده  ۵6قانون حفاظت و بهرهبرداري و نيز هيأتهاي قانون تعيين تكليف اراضي
اختالفي قرار دهيم في الواقع مفهوم عام کلمه مورد توجه قرار گرفته است.

مهدی منتظر و همکاران

 .1-1معترضين
در نظام حقوقي ایران واژه حق و حقوق داراي کاربردهاي متفاوتي ميباشد .رایجترین آنها به
حق یا حقوق فردي و بهتعبيري حقوق شخصي که قانونگذار به افراد جامعه اعطاء نموده تا
بوسيله آن به اهداف مشروع خود برسند که حق اعتراض از جمله آنها ميباشد (اندرز،۱3۹2 ،
ص  .)26با تعيين هيأت موضوع قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي ،جهت رسيدگي به اعتراض
اشخاص (بشيري ،۱38۹ ،ص  )3۵درخواستکننده دعوي ميبایست داراي نفعي از نتيجه دعوا
باشد که در ماده  2آیين دادرسي مدني ۱به آن تاکيد شده است .در ماده  20آیيننامه اجرایي
قانون مليشدن جنگلها و ماده  ۵6قانون حفاظت و بهرهبرداري به وصف ذينفع بودن نيز
توجه شده است .اما در ماده  2قانون حفظ و حمایت منابع طبيعي مصوب  2۱37۱از واژه
معترض استفاده شده است .در قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي قانونگذار بدون توجه به
اصول آیين دادرسي مدني به احصاء معترضين به ملّيشدن به اشخاص خصوصي و اشخاص
حقوقي حقوق عمومي به بيان مصداق پرداخته و مشخص نيست هدف از احصاء نام معترضين
چه بوده است .با ذکر زارع صاحب نسق ،زارعاني که داراي نسق زراعي نيستند از زمره
معترضين خارج مي شوند.
 .1-2زارعين صاحب اراضي نسق

شماره  ، 30زمستان ۱3۹۵

 ۱ماده  2آیين دادرسي مدني سال «۱37۹هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوایي رسيدگي کند مگر اینكه شخص یا
اشخاص ذینفع رسيدگي به دعوي را مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند.».
 2ماده  2قانون حفظ و حمایت از منابع طبيعي و ذخایر جنگلي مصوب سال  « 7۱تشخيص منابع ملي و مستثنيات
ماده  2قانون مليشدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهرهبرداري ازجنگلها و مراتع
با وزارت سازندگي است که شش ماه پس از اخطار کتبي یا آگهي به وسيله روزنامههاي کثيراالنتشار مرکز و یكي
از روزنامههاي محلي و سایر وسایل معمول و مناسب محلي ،ادارات ثبت موظفند از انقضاي مهلت مقرر در صورت
نبودن معترض حسب اعالم وزارت جهاد سازندگي نسبت به صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسالمي
ایران اقدام نمایند.».

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

زارع از نظر لغوي بهمعناي «کشاورز و سخنچين» (انيس ،۱384 ،ص  )844و «زراعت کننده،
کشت کار ،کشاورز و برزگر» آمده است (عميد ،۱37۱ ،ص  .)72۵در بند  4از ماده  ۱قانون
اصالحات ارضي سال  ۱33۹زارع را فردي معرفي کرده که «مالک زمين نيست و در زمين
متعلق به دیگران کشاورزي و مقداري از محصول را بهصورت نقدي یا جنسي به مالک
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ميدهد .».این تعریف در بند  2ماده  ۱قانون اصالحي قانون اصالحات ارضي بدین صورت
اصالح گردید که « زارع مالک زمين نيست و با دارا بودن یک و یا چند عامل زراعتي شخصاً و یا
به کمک افراد خانواده در زمين متعلق به مالک مستقيماً زراعت ميکند و مقداري از محصول را
بهصورت نقدي و یا جنسي به مالک ميدهد» ۱.نسق در لغت به نظم و ترتيب معنا شده است
در واقع هر چيزي که داراي نظم ،ترتيب و بر قاعده و نظام خاص باشد نسق گفته ميشود .در
اصطالح ،نسق به ميزان ،مقدار آب و زميني گفته ميشود که زارع حق بهرهبرداري آن را داشته
و به گردش و توزیع آب بهصورت قرعه کشي نيز اطالق ميگردد (لمتون ،۱362 ،ص .)۱207
ترتيب و تنظيم تقسيم زمينهاي زراعي بهتعبيري«ده» بين زارعان بر مبناي قاعدهاي است تا
حداکثر بهرهبرداري از آن را با توجه به محدودیتهاي آب و خاک فراهم آورد .در روستاهاي
ایران بنابر عرف محل ،سازماندهي تحت عنوان «ده» تبيين که به آن نسق ميگویند (ساعد لو،
 ،۱373ص  .)۱6۱در بند  ۵قسمت واژه نامه الیحه قانوني اصالح الیحه قانوني واگذاري و احياء
اراضي مصوب سال  ۱3۵۹نسق به عملكرد عمراني کسي که به آبادي زمين اقدام کرده گفته
شده است (عموزاده ،۱3۹۱ ،ص  .)2۱در بند  ۱2ماده  ۱آیيننامه اجرایي قانون واگذاري زمين-
هاي دایر و بایر تحت عنوان کشت موقت مصوب سال  6۵صاحب نسق بدین صورت مورد حكم
قانونگذار قرار گرفت که « صاحب نسق؛ افرادي که بر اثر اجراي قوانين اصالحات ارضي مربوط
به قبل از انقالب ،زمين به آنها واگذار شده است» (قرباني ،۱378 ،ص .)46۵
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 .1-3مالکين
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در لغت مالک داراي معاني مختلفي از جمله «الف -صاحب زمين یا هر مال غير منقولي باشد.
ب :صاحب مال اعم از منقول و غيرمنقول باشد ...ج:رئيس مذهب مالكيه که شاگرد امام صادق
بود» گفته ميشود (جعفري لنگرودي ،۱3۹0 ،ص  .)602در بند  7ماده  ۱قانون اصالحات
ارضي مالک به کسي گفته ميشود که «داراي زمين باشد بدون آن که شخصاً به کشاورزي
اشتغال داشته باشد» برابر ماده  22قانون ثبت اسناد و امالک مصوب سال  ۱3۱0دولت کسي را
مالک مي داند که اسم او در دفتر امالک به ثبت رسيده و یا ملک به نام کسي منتقل شده و
ا نتقال مذکور به ثبت رسيده یا از طریق ارث رسيده باشد (حجتي اشرفي ،۱376 ،ص  .)۱0در
 ۱سازمان امور اراضي ،مجموعه قوانين و مقررات اصالحات اراضي خالصه و تعيين تكليف متصرفين اراضي دولتي،
تهران :نشریه آموزش کشاورزي دفتر خدمات تكنولوژي آموزشي ،چاپ اول ،سال  ،۱38۹ص .2۱

مهدی منتظر و همکاران

بند  2ماده  ۱آیيننامه اجرایي قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي مصوب سال  ۱373مالكين
را به « اشخاص اعم از حقيقي یا حقوقي اطالق که داراي اراضي زراعي یا مستحدثات با سند
مالكيت یا گو اهي اداره ثبت مشعر بر مالكيت بوده و یا موافق احكام قطعي صادره از محاکم
قضایي مالكيت آنان در تاریخ تصویب قانون مليشدن جنگلها کشور محقق شده باشد ».تعریف
که در بر گيرنده همه جوانب مربوط به مالک نبوده و این حكم افرادي که سالها متصرف
زميني بوده اما به نام خود اراضي را ثبت ننمودهاند و یا داراي حكم قطعي مالكيت از مراجع
قضایي نباشند مورد حكم قرار نداده است .هيأت عمومي دیوان عدالت اداري رأي شماره ۵6/72
مورخ  73/۱۱/23بر مبناي نظریهي شوراي نگهبان بند یاد شده را ابطال نمود .در متن رأي
وحدت رویه آمده است« .با توجه به اینکه بر طبق نظریه شماره  73/۱/24 – ۵۹08شوراي
محترم نگهبان از این حيث که مالكيت منحصر به موارد مذکور در بند مورد نظر قلمداد شده
خالف شرع تشخيص گردیده است ...عليهذا هيأت عمومي دیوان عدالت اداري به اتفاق آراء
موارد مذکور در آیيننامه اجرایي ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي مورد اعتراض
را خالف قانون تشخيص و ابطال مينماید( ».قرباني ،۱3۹2 ،ص  .)2۵۱با توجه به رأي مذکور
در اصالحيه آیيننامه مربوطه در سال ۱3۹0عبارت مالكين بدین شرح مورد اصالح قرارگرفت.
«مالكين به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي اطالق ميگردد که مطابق مراحل سهگانه قوانين و
مقررات اصالحات ارضي ،قانون خالصجات ،قانون کشت موقت یا گواهي اداره ثبت اسناد و
امالک مشعر بر مالكيت و قوانين ثبتي و آیين دادرسيمدني ،یا احكام قطعي صادره از محاکم
قضایي به عنوان مالک شناخته شده باشد» که به نظر این تعریف نيز وصف ذي نفعي را مورد
پوشش قرار نميدهد.

شماره  ، 30زمستان ۱3۹۵

یكي دیگر از اشخاصي که ميتواند به اجراي مقررات مليشدن اعتراض نماید صاحبان باغات و
تاسيسات ميباشد .در بند  3ماده  ۱آیيننامه اجرایي قانون تعيين تكليف صاحبان باغات و
تاسيسات را افراد حقيقي و حقوقي که بر حسب اسناد مذکور در بند  2ماده  ۱آیين نامه مذکور
مدعي مالكيت عرصه و اعيان باغات و تاسيسات ميداند معرفي نمودهاند و در بند  4آیيننامه
مربوطه تعریف باغ را همان تعاریف مندرج در قانون اصالحات ارضي و قانون حفاظت و
بهرهبرداري مبناي عمل قرار داده است .در آیيننامه اصالحي قانون مذکور در سال ۱3۹0
صاحبان باغات و تاسيسات را شكل دیگري مورد حكم قرار دادند .مالكين و صاحبان باغات

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

 .1-4صاحبان باغات و تاسيسات
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وتاسيسات «به اشخاص حقيقي یا حقوقي اطالق ميگردد که مطابق مراحل سهگانه قوانين و
مقررات اصالحات اراضي ،قانون خالصجات ،قانون کشت موقت یا گواهي اداره ثبت اسناد و
امالک مشعر برمالكيت ،قوانين ثبتي ،آیين دادرسي مدني و یا احكام قطعي قضایي بعنوان مالک
شناخته شده باشد».

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري
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 .1-5سازمانها و موسسات دولتي
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با توجه به اینكه ملّيکردن اراضي از طریق مأمورین دولت یک عمل دولتي تلقي شده است ،این
تصوّر وجود دارد دولت و بهتعبيري سازمانهاي دولتي نباید در مقام معترض قرار گيرند.
ملّيکردن منابعطبيعي اگرچه از طریق دولت صورت ميگيرد اما مربوط به سياستهاي نظام و
حكومت بوده و دولت تنها مجري این امر مهم ميباشد .نظام مربوط به مليکردن یک نظام
دولتي نيست بلكه رژیم حقوقي استکه به لحاظ ضرورت اجتماعي براي عامه مردم و آیندگان
سازماندهي و بهوسيله دولت جهت عموم مدیریت مي گردد (طباطبایي موتمني ،۱374 ،ص
 .)372در ماده 20آیيننامه اجرایي قانون مليشدن ،قانونگذار عبارت «هرگاه نظر مذکور مورد
اعتراض سازمان جنگلباني یا اشخاص ذينفع واقع  »...را بكار برده است .بنابراین سازمانهاي
دولتي در قالب عبارت شخص ذينفع و براي دولت به مفهوم عام از طریق سازمان جنگلباني
حق اعتراض پيشبيني شده است .این مهم در ماده  ۵6قانون حفاظت و بهرهبرداري آمده و در
تبصره ذیل ماده  ۱4آیيننامه اجرایي ۱ماده  ۵6اعتراض سازمانهاي دولتي را در حكم اعتراض
اشخاص ذي نفع قرار داده است .در ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي در صدر
ماده واحده مذکور از عبارت «سازمانهاي دولتي» بهعنوان معترضين ذکر نام گردیده است .در
تبصره  2ماده  4آیيننامه اجرایي قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي اجازه اینکه سازمان
جنگلها و مراتع حق اعتراض به اجراي مقررات مليشدن را دارد پيشبيني گردید .هيات
عمومي دیوان عدالت اداري در دادنامه شماره  236در مقام رد شكایات اشخاص نسبت به
ابطال بند مذکور اینگونه بيان حكم نموده است« :اطالق حكم مقرر در تبصره  3ماده واحده
قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي موضوع اجراي ماده  ۵6قانون جنگلها و مراتع مصوب
 ۱ماده  ۱4آئيننامه اجرائي ماده  ۵6قانون حفاظت و بهره برداري مصوب سال  «۱3۵4کميسيون در اولين جلسه
نسبت به صحت انجام تشریفات قانوني و ذي نفع بودن و وصول اعتراض در مهلت قانوني رسيدگي و اظهار نظر
ميکند».
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 ۱367مفيد تسري و تعميم آن به کليه سازمانها و مؤسسات دولتي است .بنابراین مفاد تبصره
 2ماده  4آیيننامه اصالحي آیيننامه اجرائي قانون فوقالذکر که سازمان جنگلها و مراتع کشور
و ادارات کل منابع طبيعي را مشمول حكم مقنن قلمداد کرده است ،مغایرتي با قانون ندارد».
بنابراین عالوه بر سازمانهاي دولتي خود سازمان جنگلها هم ميتواند به اجراي مقررات
مليشدن اعتراض نمایند .۱برابر تبصره  3ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي
سازمانها ومؤسسات دولتي از دیگر اشخاص صاحب حق اعتراض ميباشند در آخرین اراده
قانونگذاري ميباشند .برابر ماده  2قانون مدیریت خدمات کشوري موسسه دولتي به «واحد
سازماني مشخصي است که بهموجب قانون ایجاد شده یا ميشود و با داشتن استقالل حقوقي
بخشي از وظایف و امري که بر عهده یكي از قواي سهگانه و سایر مراجع قانوني ميباشد انجام
ميدهد .کليه سازمان هاي که در قانون اساسي نام برده شده است در حكم موسسه دولتي
شناخته ميشود»( امامي ،سال ،۱387ص )۱36اطالق ميگردد.

 .2آيين دادرسي در شيوههای دعوای اعتراض
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 ۱نظریه شماره  ۱26۱مورخ  ۱37۱/2/27اداره کل امور حقوقي قوه قضایيه «  -2تشكيل کميسيون ماده  ۵6قانون
حفاظت و بهره برداري قبل از تصویب و اجراي قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي بوده است با توجه به تبصره 3
ذیل ماده واحده قانون اخير سازمانها و موسسات دولتي مي تواند با اجراي ماده واحده اعتراض نمایند و کميسيون
ماده واحده باید به اعتراضات وارده رسيدگي و اتخاذ تصميم نماید.»...
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هر کدام از طرفين و دادرس در مقام طرح دعوي و حل و فصل و جدا کردن حق از باطل در
مجموعهاي از مقررات و قواعد و اصول حقوقي جمع ميگردد که از آن به آیين دادرسي و اصول
محاکمات تعبير شده است (بهرامي ،۱38۵ ،ص  .)۵3در خصوص دعواي اعتراض به مليشدن
اراضي آیين و روشي همانند عنوان آیين دادرسي مدني ،کيفري و اداري مشاهده نميشود بلكه
مقرراتي در قالب آیيننامه اجرایي تهيه و تنظيم شده که با تسامح ميتوان آن را به آیين
دادرسي مربوط به هيات موضوع بحث ،تعبير نمود .ولي باید گفت که موضوعات عدیدهاي در
آیين نامه نظير اختالف در صالحيت ،صدور قرارهاي شكلي ،اعتبار امر مختومه ،ایرادات ،ابالغ
فاقد حكم بوده و معلوم نيست که هيات مزبور ،مكلف به اجراي آیين دادرسي مدني در اینگونه
موارد مي باشد یا خير؟
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مرجع رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به مليشدن اراضي حسب مورد تابع تشریفات آیين
دادرسي اداري یا مدني ميباشد .باید دید این مراجع جزء کدام یک از دادگاههاي دادگستري یا
اداري یا مرجع غيردادگستري یا به تعبير برخي شبه قضایي ميباشد؟ در بادي امر آنچه از
مراجع اختصاصي اداري به ذهن متبادر ميگردد این است که دادگاههاي اداري بهطور منحصر
در دیوان عدالت اداري خالصه ميشود .اما با التفات به فلسفه وجودي این دادگاهها در ميیابيم
که حتي قبل از تشكيل دیوان مذکور ،دادگاههاي اداري وجود داشته که به اختالفات و دعاوي
مردم و دولت رسيدگي مينموده است (طباطبایي موتمني ،پيشين ،ص .)4۵۱دادگاههاي اداري
به دليل تعارض منافع و حقوق اشخاص با دولت و احترام به حقوق اکتسابي مردم و فقدان
تخصص الزم در برخي مراجع قضایي ،تاسيس شده است .رسيدگي در این مراجع با صرف
هزینههاي اندک و حتي در برخي موارد بدون هزینه صورت ميگيرد .مشخصه دیگر دادگاههاي
اختصاصي اداري ،نبود تشریفات و یا سادگي در تشریفات رسيدگي و نيز سرعت روند رسيدگي
در مقایسه با محاکم قضایي مي باشد (طباطبایي موتمني ،پيشين ،ص .)422در این خصوص
یكي از نویسندگان در تعریف دادگاههاي اختصاصي اداري گفته است« :مراجع اداري با
صالحيت ترافعي ،مراجع اختصاصي هستند که بهموجب قوانين خاص در خارج از سازمان
رسمي قضایي و محاکم دادگستري و عموماً به عنوان واحدهاي کم و بيش مستقل ولي مرتبط
به ادارات عمومي تشكيل شدهاند و صالحيت آنها منحصر به رسيدگي و تصميمگيري در مورد
اختالفات ،شكایات و دعاوي اختصاصي اداري از قبيل دعاوي استخدامي ،انضباطي ،مالي ،اراضي
و ساختماني مي باشد که معموالً به هنگام اجراي قوانين خاص مرتبط با ارائه خدمات عمومي و
فعاليت هاي دولت ،ميان سازمانهاي دولتي و موسسات عمومي و افراد مطرح ميگردد»
(هداوند ،۱38۹ ،ص .)3۱با تصویب قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي و تعيين یک عضو
قضایي در ترکيب اعضاء و نهایتاً صدور رأي توسط قاضي با اخذ نظرات فني سایر اعضا ،جاي
این پرسش باقي است که هيات مندرج در قانون مذکور داراي چه وصفي از اوصاف قضایي،
اداري ،اختصاصي حقوقي دادگستري یا غير دادگستري یا شبه قضایي است؟ در پاسخ به این
پرسش سه دیدگاه اساسي وجود دارد .دیدگاه اول معتقد است که هيات مندرج در قانون مذکور
داراي وصف اداري ميباشد .این گروه معتقدند که از ویژگيهاي دادگاههاي اختصاصي اداري
(اعم از عمومي یا اختصاصي) این است که اوالً تصميمگيري با نظر اکثریت آراء صورت ميپذیرد
و ثانياً چنين دادگاه هایي در ساختار دستگاه اجرایي قرار دارند .در نقد دیدگاه فوق ميتوان
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گفت که اداري دانستن هيأتهاي موضوع قانون مرقوم با ایراداتي همراه ميباشد .چه اینكه اوالً
تصميمگيري در هياتهاي اداري ،باید بر مبناي اکثریت حاضرین باشد در حاليكه در این
مرجع ،تنها شخص تصميمگيرنده در این هيأت ،قاضي معرفي شدهِ از دادگستري است .ثانياً اگر
هياتهاي قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي را اداري بدانيم ،عليالقاعده مرجع رسيدگي
اعتراض به آراي صادره از هياتهاي مرقوم را ميبایست دیوان عدالت اداري دانست .چه اینكه
دیوان عدالت اداري ،بهعنوان تنها مرجع عمومي اداري و در عين حال عاليترین مرجع اداري،
مرجع شكایت از آراء صادره از مراجع تالي است .ولي به تصریح قانون اصالح قانون تعيين
تكليف اراضي اختالفي موضوع اجراي ماده  ۵6قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگل ها و مراتع
مصوب  ۱387آراء هيأتهاي قانون مذکور قابل اعتراض و تجدید نظرخواهي در دادگاههاي
عمومي و تجدید نظر مي باشند .ثالثاً طبق شرایط مقرر در این قانون از جمله ترکيب و نوع
انتخاب اعضاء ،صدور رأي توسط قاضي و تعيين مرجع اعتراض در محاکم عمومي و تجدید نظر
حكایت از آن دارد که هيأت مندرج در قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي موضوع ماده  ۵6را
نمي توان صرفاً یک مرجع اداري محض دانست .چه اینكه در رأي وحدت رویه شماره  4مورخ
 ۱37۱/۱/۱8دیوان عدالت اداري و رأي وحدت رویه شماره  60۱مورخ  ۱374/7/2۵دیوانعالي
کشور ،قضایي بودن مرجع مذکور مورد تاکيد قرار گرفته است .استدالل دیدگاه دوم این است
که هيات مندرج در قانون مذکور داراي وصف قضایي مي باشد .این دسته بر این اعتقادند که
اوالً رأي وحدت رویه شماره  4مورخ  ۱37۱/0۱/۱8دیوان عدالت اداري (ميرزایي ،سال ،۱3۹0
ص  ،)۱720نه تنها ،رأي قاضي هيأت را یک رأي اداري ندانسته است بلكه در مقابل ،آن را
واجد اوصاف ،خصوصيات و اعتبار راي مقام قضاء دانسته و چنين آرایي را از مصادیق تصميمات
مراجع اختصاصي اداري نمي داند .ثانياً استدالل دیگر این گروه به رأي وحدت رویه شماره 60۱
مورخ  ۱374/07/2۵دیوانعالي کشور متكي ميباشد .چه اینكه راي فوق مبين آن است که
اعتراض به آراء هيأتهاي موضوع قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي ،در صالحيت دادگاههاي
حقوقي دو بوده و مرجع تجدید نظرخواهي از این آراء (پيش از قانون اصالح قانون تعيين
تكليف اراضي اختالفي در سال  )87در صالحيت دادگاه حقوقي یک قرار گرفته است (نهریني،
سال  ،۱3۹3ص  .)6۹0در نقد نظریه فوق ،به نظر ميرسد که اوالً به نظر ميرسد عبارت «...
واجد اوصاف ،خصوصيات و اعتبار راي مقام قضاء »...در راي شماره  4فوق االشاره ،داللت بر
قضایي بودن هيات تعيين تكليف اراضي اختالفي ندارد .چه اینكه ناگفته پيداست که پذیرش
اینكه وجود مقام قضایي در هيات فوق ،وصف قضایي به آن ميبخشد ،این تالي فاسد را در پي
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خواهد داشت که کليه هيات هاي مشابه مانند هيات حل اختالفات کارگر و کارفرما و غيره را
نيز قضایي تلقي و به تبع آن ،مراجع اعتراض به اینگونه آرا ،را دادگاه عمومي بدانيم .ثانياً اطالق
نام مرجع قضایي به این هيأت ،با توجه به استقرار این مرجع در ساختار اجرایي قوه مجریه مي-
تواند قرینهاي بر غيرقضایي بودن هيات مذکور باشد.
دیدگاه سوم این هيات ها را از جمله مراجع شبه قضایي تلقي نموده و معتقدند که اصوال آراي
مراجع شبه قضایي ،غير قابل اعتراض و تجدید نظر در دادگاههاي دادگستري ميباشند؛ ولي
استثنائاً اعتراض به آراي هياتهاي قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي را قابل اعتراض و
تجدیدنظر در دادگاه هاي دادگستري تلقي نموده اند .استدالل فوق به توصيف مباني پيدایش
مرجع مذکور ،نظارت بر عملكرد اجرایي ،نظم بخشيدن به امور اجرایي ،رعایت اصل تخصصي
بودن موضوع ،اصل خدمت همگاني ،حاکميت دولت و مسئولين دولتي متكي است (امامي،
 ،۱383ص  .)۹۵اما در خصوص نقد نظریه فوق ،ميتوان گفت که جزء رأي وحدت رویه شماره
 668مورخ  ۱38۵/۹/۱۹دیوان عدالت اداري ،که در آن نام مرجع شبه قضایي ذکر شده است در
هيچ جایي از قوانين ایران ،چنين تاسيسي وجود ندارد.
بنابراین با توجه به جميع ایرادات فوق ،ميتوان هيات تعيين تكليف اراضي اختالفي را به عنوان
مرجع اختصاصي غير دادگستري تلقي نمود که تابع تشریفات خاص خود بوده و با اینكه جزء
ساختار قوه قضایيه نيستند صرفاً به موضوعاتي خاص ،جهت قضاوت ميپردازند.
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سمت ،اهليت و ذینفعي اصحاب دعوا ۱جزء ارکان دعوا ميباشد .بهطور اعم ،حضور نمایندگان
قانوني عالوه بر اصيل در مراجع عمومي و اختصاصي نقش مهمي در دعاوي داشته (هداوند،
پيشين ،ص  )۱3۵و این مهم در ماده  6آیين نامه اصالحي قانون تعيين تكليف 2قيد گردیده
است که عالوه بر اصيل ،نمایندگان قانوني وي نيز به عنوان معترض ،حق اقامه دعوا در هيات
 ۱نظریه شماره  3۹38/7مورخ  ۱382/۵/۱4ادره کل امور حقوقي قوه قضایيه «رسيدگي به دعوي از جانب دادگاه
مستلزم درخواست ذینفع مي باشد ،اما این بدان معني نيست که اگر دادگاه بر اساس مقررات دیگر یا سایر قوانين
موضوعه ،در خالل د ادرسي احراز نماید که خواهان هم در دعواي مطروحه داراي تعهدات قراردادي و قانون
است.»...
 2ماده  6آیين نامه اصالحي قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي مقرر مي دارد« :معترض یا معترضين به تشخيص
منابع مليشده یا نمایندگان قانوني آنها اعتراضيه خود را  ...در دبيرخانه هيأت تسليم نمایند.».
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مذکور را دارا ميباشند .شایان التفات است با توجه به اطالق واژه «نمایندگان قانوني» ،کليه
نمایندگيها اع م از قانوني ،قضایي و قراردادي در داخل عبارت نمایندگان قانوني قرار ميگيرد.
لذا به نظر مي رسد واژه قانوني در ماده از باب تسامح بوده و دليلي بر خروج سایر اقسام
نمایندگي وجود ندارد .به عنوان نمونه در قانون وکالت ،قانون مدني و آیين دادرسي مدني
اعطاي وکالت جهت انجام کار ،اقامه دعوي و دفاع از ادعاهاي اشخاص پيشبيني شده است.
ماده  6۵6قانون مدني ۱نایب قرار دادن فردي جهت انجام امري براي موکل و اصل  3۵قانون
اساسي 2انتخاب وکيل در دادگاهها را مورد پذیرش قرار داده است .از طرفي در ماده  32آیين-
دادرسي مدني3و ماده  ۱7قانون دیوان عدالت اداري 4اختيار استفاده از وکيل به وزارتخانهها و
دستگاه هاي اجرایي و اشخاص اعطاء گردیده است .بنابراین با وجود مباني قانوني فوق ،نميتوان
پذیرفت مراد از قيد «قانوني» صرفاً نمایندگي قانوني مانند ولي قهري باشد .لذا به نظر ميرسد
بكار بردن کلمه قا نوني بعد از کلمه نماینده تسامح در تعبير بوده و کليه نمایندگان ميتوانند
اعتراض خود را در هيات مربوطه مطرح نمایند.
 .2-3طرح دعوا
در قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي و آیيننامه مربوطهِ تا حدودي قواعد شكلي و آیين
رسيدگي پيشبيني شده است .رعایت قواعد شكلي در هيات موضوع قانون تعيين تكليف،

قائم مقام یا نماینده قانوني وي ،رسيدگي به شكایت را برابر قانون ،درخواست کرده باشد».

شماره  ، 30زمستان ۱3۹۵
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ماده  ۱7قانون دیوان عدالت اداري « شعب دیوان به شكایتي رسيدگي ميکنند که شخص ذينفع یا وکيل یا

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

 ۱ماده  6۵6قانون مدني « وکالت عقدي است که بموجب آن یكي ازطرفين طرف دیگررا براي انجام امري نایب
خودمي نماید».
 2اصل  3۵قانون اساسي ایران «در همه دادگاه ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وکيل انتخاب نمایند و اگر
توانایي انتخاب وکيل را نداشته باشند باید براي آنها امكانات تعيين وکيل فراهم گردد.».
 3ماده  32قانون آیين دادرسي سال  «۱37۹وزارتخانه ها ،موسسات دولتي و وابسته به دولت ،شرکتهاي دولتي،
نهادهاي انقالب اسالمي و موسسات عمومي غير دولتي ،شهرداريها و بانکها ميتوانند عالوه بر استفاده از وکالي
دادگستري براي طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود یاکارمندان رسمي خود با
داشتن یكي از شرایط زیر بعنوان نماینده حقوقي استفاده نمایند -۱ :دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال
سابقه کار آموزي در دفاتر حقوقي دستگاههاي مربوط - 2 .دوسال سابقه کار قضایي یا وکالت بهشرط عدم
محروميت از اشتغال بهمشاغل قضاوت یا وکالت .تشخيص احراز شرایط یادشده بهعهده باالترین مقام اجرایي
سازمان یا قائممقام قانوني وي خواهد بود .ارائه معرفينامه نمایندگي حقوقي به مراجع قضایي الزامي است.».
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نسبت به مراجع قضایي از سادگي و تشریفات کمتري برخوردار است .در خصوص نحوه طرح
دعوي در هيأت موضوع قانون تعيين تكليف ،باید گفت رسيدگي هيأت ،مستلزم طرح
درخواست معترض بوده که بهصورت دست نوشت و یا تایپ شده و تكميل فرمها اطالعات مورد
نياز توسط معترض به همراه مدارک و مستندات به دبير خانه هيأت ارائه گردد .فرمهاي مورد
اعتراض به شش شكل بوده که هر کدام از آنها مبين موضوعاتي از جمله مربوط به اشخاص
حقيقي و حقوقي ،جهت تكميل مدارک و رفع نقص پرونده ،اعتراض مدیرکل منابع طبيعي و
آبخيزداري و صدور گواهي براي اخذ اسناد اراضي ملي به اداره ثبت اسناد و امالک مربوط مي-
گردد .در زمان طرح اعتراض و تكميل فرم اعتراضنامه ،معترض نسبت به تعيين آدرس و نشاني
جهت ابالغ دعوتنامه ها و ابالغ آراء و حضور در قرار معينه و کارشناسي اقدام کند .چنانچه
آدرس و نشاني م عترض در فاصله زماني ثبت اعتراض و رسيدگي تغيير نماید ،معترض موظف
است مراتب تغيير آدرس را به دبيرخانه هيات اعالم نماید .بيان این موارد نشان دهندهي این
امر است که در رسيدگي هيأت ،رعایت تشریفات و قواعد شكلي همانند سایر آیين دادرسيها
مورد توجه بوده و چنانچه هر کدام از مواردي که در آیيننامه مقرره توسط معترض رعایت
نگردد قواعد و مقررات دادرسي مربوطه اعمال ميگردد .در هيات تعيين تكليف ،طرح دعوا و
اعتراض علي القاعده مي بایست به روي اوراق مخصوص باشد .جهت تحقق اعتراض در هيات
قانون تعيين تكليف حسب تبصره یک ماده  6آیيننامه اجرایي ۱قانون مذکور معترض یا
قائممقام وي اعتراض خود را در برگههاي مخصوص که توسط دبير هيأت ارائه ميشود تنظيم و
مدارک و مستندات را به دبيرخانه هيأت مستقر در منابع طبيعي مربوطه تسليم و رسيدي
مبني بر ثبت اعتراض دریافت مينماید .اعتراضات وارده حسب تبصره  ۵ماده  6آیيننامه مذکور
در دفتر اعتراضات ثبت ،چنانچه معترض فرمهاي مربوط به اعتراض را ناقص ارائه دهد و یا
 ۱تبصره ۱ماده  6آیين نامه اصالحي آیين نامه اجرایي قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي سال «۱3۹0دبيرخانه
هيأت مكلف است حداکثر ظرف یک هفته پس از وصول اعتراض مدارک را بررسي و در صورتي که اعتراضنامه و
یا مدارک ارائه شده به لحاظ شكلي داراي نواقصي باشد بالفاصله اخطار رفع نقص از سوي مسئول دبيرخانه به
معترض ابالغ و در صورتي که معترض ظرف مهلت  ۱0روز از تاریخ ابالغ نسبت به تكميل مدارک و رفع نقص
اقدام ننماید ،مسئول دبيرخانه هيأت مكلف است در اولين جلسه مراتب اخطار و عدم رفع نقص مدارک را کتباً به
هيأت گزارش و تصميم قاضي هيأت را به معترض ابالغ نماید و مسئول دبيرخانه در صورت تكميل بودن مدارک
براساس تاریخ ثبت اعتراض (به جز مواردي که به تشخيص مدیر کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان خارج از
نوبت رسيدگي ميشود) ،نوبت رسيدگي را تعيين مينماید».
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مدارک و مستندات راجع به ادعاي خود را تسليم نكند و یا مدارک ارائه شده داراي ایرادات
شكلي باشد ،دبير هيأت موظف است مراتب رفع نقص را طي اخطاري به معترض ابالغ و
معترض نيز مي بایست ظرف مهلت ده روز نسبت به تكميل و رفع نواقص مربوطه اقدام نماید.
چنان چه در فرجه زماني تعيين شده معترض اقدامي ننماید دبير هيات موظف است مراتب
وجود نقص و عدم رفع نقص را به صورت کتبي به هيأت رسيدگي کننده گزارش نماید تا قاضي
هي أت در این خصوص اتخاذ تصميم نماید .نتيجه تصميم قاضي که در اولين جلسه رسيدگي در
خصوص تشریفات و ایرادات مربوطه مشخص ميگردد توسط دبيرخانه هيأت به معترض ابالغ
ميگردد .تصميم گيري در خصوص عدم رفع نقص در هيات بر خالف مراجع قضایي که اختيار
عمل جهت رد دادخواست خواهان را برابر ماده  ۵4آیين دادرسي مدني ۱بر عهده مدیر دفتر و
یا جانشين وي قرار داده و قرار مربوطه را قابل شكایت در همان شعبه ظرف مدت بيست روز
مي داند به عهده دادگاه گذاشته شده است .این در حالي است که عالوه بر عدم پيش بيني
مهلت بيست روزه در هيات ماده واحده را جع به اعتراض به قرار ،در آیين نامه نيز مرجع
رسيدگي به اعتراض به قرار فوق پيش بيني نشده و هم اکنون طبق رویه قضایي ،مرجع
رسيدگي به قرار رد مذبور ،دادگاه عمومي مي باشد.
 .2-4خواسته دعوا
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 ۱ماده  ۵4قانون آئين دادرسي مدني مصوب « ۱37۹در موارد یادشده در ماده قبل ،مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز
نقایص دادخواست را به طور کتبي و مفصل بهخواهان اطالع داده و از تاریخابالغ بهمدت ده روز به او مهلت ميدهد
تا نقایص را رفع نماید .چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید ،دادخواست بهموجب قراري که مدیردفتر
و در غيبت مشاراليه ،جانشين او صادر ميکند ،رد ميگردد .این قرار به خواهان ابالغ مي شود و نامبرده ميتواند
ظرف ده روز از تاریخ ابالغ بههمان دادگاه شكایت نماید .رأي دادگاه در اینخصوص قطعي است.».
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یكي از موضوعات مهم در دعاوي حقوقي،خواسته دعوي ميباشد .مهمترین اثر آن به امكان
تجدید نظرخواهي و پرداخت هزینه دادرسي و صالحيت باز ميگردد (بهشتي ،۱38۹ ،صص
 .)33-3۵در خصوص مصادیق خواسته ميتوان گفت که خواسته اشخاص در مواجه به این
قانون در چهار فرض مطمح نظر مي باشد.
اوالً اشخاص ميتوانند طبق ماده  ۱0قانون دیوان عدالت اداري سال  ،۱360صرفا به جهت
نقص قانون ،در خصوص آراء صادره از کميسيونهاي موضوع ماده  ۵6قانون حفاظت و
بهره برداري در دیوان عدالت اداري طرح شكایت نمایند .این در حالي است که با تصویب قانون
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تعيين تكليف اراضي ،تنها مرجع رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به اجراي (تشخيص) ماده
 ۵6قانون حفاظت و بهرهبرداري ،هيات تعيين تكليف اراضي اختالفي تعيين گردید و برابر
تبصره دوم ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي ،دیوان عدالت اداري دیوان مكلف گردید
پروندههاي اعتراض اشخاص را که تصميمگيري نشده و مفتوح مانده بود را به هيأتهاي
موضوع قانون تعي ين تكليف اراضي اختالفي جهت رسيدگي ارجاع دهد (حجتي ،پيشين ،ص
.)48
ثانياً اشخاصي که به اجراي قسمت اول مقررات ماده  ۵6قانون حفاظت و بهرهبرداري در باب
تشخيص معترض بوده اند حق دارند با خواسته اعتراض به اجراي مقررات مذکور ،در هيات
تعيين تكليف اراضي طرح دعوا نمایند (بشيري ،۱38۹ ،ص .)3۵
ثالثاً با تصویب قانون حفظ حمایت از منابع طبيعي و ذخایر جنگلي مصوب  ۱37۱/07/0۵شيوه
تشخيص دگرگون و طبق ماده  2بر عهده وزارت جهاد سازندگي قرار گرفت .اشخاصي که به
اجراي ماده  2قانون مذکور معترض بودهاند حسب تبصره  ۱ماده  2قانون۱مذکور رسيدگي به
اینگونه از اعتراضات به هيأتهاي قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي موضوع ماده  ۵6قانون
حفاظت و بهرهبرداري ارجاع داده شده است (خردمندي ،۱3۹2 ،ص .)44۵
رابعاً با توجه به انواع اعتراضات قابل طرح در هيأتمذکور ،این سوال مطرح ميشود که به
داللت ماده  20آیيننامه اجرایي قانون مليشدن جنگلها و مراتع مصوب  ،۱342/06/06مبني
بر قطعي بودن تشخيص ،چنانچه اشخاص در زمان حاضر ،به تشخيص ماده فوق اعتراض داشته
باشند ،باید به کدام مرجع مراجعه نمایند؟ در واقع هدف از طرح این سوال ،بيان نوع چهارم
خواسته ميباشد .درپاسخ به این سوال ،دو نظریه وجود دارد؛ عدهاي بر این باورندکه تصميمات
موضوع ماده  20آیين نامه مذکور قطعي گردیده است و نميتوان به استناد ماده واحده قانون
 ۱تبصرهاي ذیل ماده  2قانون حفظ و حمایت از منابعطبيعي و ذخایر جنگلي مصوب سال« 7۱تبصره -۱
معترضين ميتوانند پس از اخطار یا آگهي وزارت جهاد سازندگي اعتراضات خود را با ارائه ادله مثبته جهت
رسيدگي به هيأت مذکور در قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي موضوع اجراي ماده  ۵6قانون جنگلها و مراتع
مصوب ۱367/6/22مجلس شوراي اسالمي تسليم نمایند .صدورسند مالكيت به نام دولت جمهوري اسالمي ایران
مانع مراجعه معترض به هيأت مذکور نخواهد بود .تبصره  - 2عبارت وزارت کشاورزي در ذیل ماده واحده قانون
تعيين تكليف اراضي اختالفي موضوع اجراي ماده  ۵6قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱367.6.22و تبصره  6ذیل
آن به وزارت جهاد سازندگي تغيير یافته و کميسيون موضوع ماده واحده همچنان به اعتراضات رسيده به اجراي
ماده  ۵6قانون جنگلها و مراتع رسيدگي مينماید.».
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تعيين تكليف اراضي اختالفي ،مجددا موضوع را در هيات تعيين تكليف اراضي اختالفي مطرح
نمود .دليل قائلين به نظریه ي فوق آن است که قانون تعيين تكليف ،ناظر به اجراي ماده ۵6
قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع کشور ميباشد ۱نه ماده  20آیيننامه اجرایي
قانون ملي شدن (حجتي ،پيشين ،ص  .)48اما در مقابل ،برخي معتقدند که قانونگذار در قانون
تعيين تكليف اراضي اختالفي ،م طلق تشخيص منابع ملّي از مستثنيات را مدنظر قرار داده و
مي توان به استناد ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي ،مجددا موضوع را در هيات
تعيين تكليف اراضي اختالفي مطرح نمود موید این امر مفاد تبصره  2ماده  4آیيننامه اجرایي
قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي سابق و نيز ماده  8آیيننامه اجرایي اصالحي 2آن در
سال ۱3۹0مي باشد .رویّه عملي در اجراي این قانون در ادارات کل منابعطبيعي و
شهرستانهاي از نظرات مذکور دور نمانده و بطور سليقهاي نسبت به پذیرش و عدم پذیرش
اعتراضات اشخاص عمل ميشود.
بنابراین به نظر ميرسد که به دالیل ذیل ميبایست نظر گروه دوم مبني طرح اعتراض به
تشخيص موضوع ماده  20آیين نامه را در هيات تعيين تكليف برگزید .چه اینكه در پاسخ به
نظریه گروه اول ميتوان گفت آنچه مالک و معيار اعتراض بوده موضوع«تشخيص» ميباشد که
در تمامي قوانين راجع به ملينمودن اراضي پيش بيني شده است (ميرزائي ،۱3۹2 ،ص .)۹2
 .2-5رای حضوری يا غيابي
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 ۱نظریه شماره  2422/۱8/۱مورخ  82/۹/۱۵دفتر حقوقي سازمان جنگلها و مراتع.
 2ماده  8آیين نامه اصالحي آیين نامه اجرایي قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي سال  «۱3۹0هيأت به اعتراضات
واصله طبق ضوابط و مقررات مرتبط با موضوع از جمله قانون ملي شدن جنگلها( ،مصوب  )۱34۱/۱0/27و قانون
حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع کشور (مصوب سال  )۱346و اصالحات بعدي آن و قانون تعيين تكليف
اراضي اختالفي موضوع اجراي ماده  ۵6قانون حفاظت و بهرهبرداري (مصوب سال  )۱367و اصالحات بعدي آن و
نيز قانون حفظ و حمایت از منابع طبيعي و ذخایر جنگلي (مصوب سال  )۱37۱و آئيننامههاي مربوطه حسب
مورد رسيدگي مينماید».

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

صدور راي و تعيين تكليف دعوي مورد رسيدگي از جمله مراحل مهمي است که بعد از اقامه
دعوي توسط خواهان محكمه و مرجع رسيدگي کننده بر عهده دارد .در مرحله صدور راي
قاضي ممكن است تصميمات مختلفي اخذ نماید که برخي از این تصميمات شكل اداري داشته
باشد و برخي دیگر وصف قضایي .راي محكمه جزء تصميمات قضایي بوده که بهشكل قرار و
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حكم صادر ميگردد .آراء محاکم داراي عناوین متعددي حسب شرایط مقرر ميباشد برخي از
آنها حضوري و برخي غيابي و تعدادي از آنها قطعي و تعدادي غير قطعي ميباشد .در مراجع
غيردادگستري تا حدودي چنين تقسيمبندي نيز متصور است و قانونگذار در خصوص قطعيت،
عدم قطعيت ،حضوري ،غيابي ،نهایي و غيرنهایي و الزم االجراء بطور اجمال مقرراتي وضع نموده
است .در نظام حقوق ما اصل بر حضوري بودن روند رسيدگي به دعاوي ميباشد و رسيدگي
غيابي استثنایي استکه در شرایط خاص اتفاق ميافتد (بهرامي ،پيشين ،صص.)۱7۵-۱77
بهنظر ميرسد در خصوص روند رسيدگي به اعتراض در هيأتهاي موضوع قانون تعيين تكليف
اراضي اختالفي با مالحظه متن قانون و آیيننامه اجرایي مربوطه ،حكمي در خصوص حضوري و
غيابي بودن بيان نشده است .معترض حسب مورد ،ميتواند اداره منابع طبيعي یا اشخاص باشند
که در فرض اعتراض راي توسط وي ،حضوري ميباشد ولي در فرض خوانده قرار گرفتن اداره
منابع طبيعي یا اشخاص ،وضع کمي متفاوت است .به تعبير دیگر ،اگر خوانده در هيات تعيين
تكليف اراضي اختالفي ،اداره منابع طبيعي باشد علياالصول به سبب حضور نماینده این اداره
در روند رسيدگي ،راي صادره براي طرف معترض (خوانده) حضوري ميباشد ولي چنانچه طرف
معترض (خوانده) اشخاص باشند به سبب عدم شناسایي حق حضور توسط قانونگذار براي
خوانده ،عليالقاعده از وي دعوت به عمل نيامده و بدین سبب راي صادره غيابي ميباشد .البته
معلوم نيست بر اساس کدام مبناي حقوقي ،امر دفاع از حق براي طرف مقابل دعوي با وجود
اصل تناظر سلب گردیده است .اصل کلي بر این موضوع استوار است که راي غيابي قابليت
واخواهي و امكان دفاع را خواهد داشت .این در حالي است که اساساً وصف حضوري یا غيابي
بودن آرا هيات در آیين نامه مورد پيش بيني قرار نگرفته است تا با اتكاء به آن ،امكان واخواهي
ميسر گردد .این در حالي است که در دادرسي هيات رسيدگي به دعواي اعتراض ،اصل موضوع
که ابالغ و دعوت از خوانده بوده اساساً وجود ندارد تا بتوان با تطبيق آن حكم به غيابي بودن
موضوع داد .لذا وقتي از خوانده دعوا جهت دفاع از اختالف ایجاد شده براي حضور در جلسه
دادرسي دعوتي بهعمل نميآید فرض غيابي بودن چگونه ميتواند متصور گردد .از طرفي
پذیرش حق واخواهي بدون قيد زمان راه را علياالبد براي رسيدگي به ادعاهاي مطرح شده باز
خواهد گذاشت که قطعاً نميتواند مورد پذیرش قانونگذار و اشخاص در راستاي تثبيت مالكيت
و بهره برداري ناشي از آن گردد .چرا که در این حالت تمامي مالكيتها نسبت به همه اشخاص
در هر حالتي متزلزل خواهد بود.

مهدی منتظر و همکاران

 .3شيوه های دعوا در قانون افزايش بهرهوری
نوع دیگري از دعوي اعتراض را ميتوان در قانون افزایش بهرهوري در بخش کشاورزي و منابع
طبيعي مصوب  ۱38۹/04/23یافت .طبق قانون مرقوم ،در صورتي که قبل از تصویب این قانون،
به اعتراض معترضين در مرجع قضایي یا اداري رسيدگي نشده باشد ميتوان ظرف یک سال از
زمان تصویب قانون یاد شده در هيات تعيين تكليف اراضي اختالفي ،دعواي اعتراض به ملي
شدن اراضي را طرح نمود .از طرفي دیگر ،اگر اشخاص نتوانند تحت هر شرایطي در مدت
یک ساله مقرر فوق ،در هيات تعيين تكليف طرح دعوي نمایند به تجویز قانون فوق ،دعاوي خود
را در شعب ویژه اقامه نمایند.
 .3-1مراجع اداری

شماره  ، 30زمستان ۱3۹۵
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طبق ماده  ۹قانون افزایش بهره وري ،وزارت جهاد کشاورزي با همكاري سازمان ثبت اسناد
مكلف به تهيه حدنگاري (کاداستر) نسبت به تثبيت اراضي موات ،ملي و دولتي با رعایت حریم
روستاها و رفع تداخل ناشي از اجراي مقررات موازي ميباشد .قانونگذار در تبصره  ۱ماده ۹
قانون افزایش بهرهوري اشعار مي دارد ...«:اشخاص ذینفع که قبالً به اعتراض آنان در مراجع
ذیصالح اداري و قضایي رسيدگي نشده باشد ميتوانند ظرف مدت یکسال پس از الزم-
االجراشدن این قانون نسبت به اجراي مقررات اعتراض و آن را در دبيرخانه هيات موضوع ماده
واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي موضوع اجراي ماده  ۵6قانون حفاظت و بهرهبرداري
از جنگلها و مراتع مصوب  ۱367/06/2۹شهرستان مربوطه ثبت نماید و پس از انقضاي مدت
مذکور در این ماده چنانچه ذینفع حكم قانوني مبني بر احراز مالكيت قطعي و نهایي خود (در
شعب رسيدگي ویژه اي که بدین منظور در مرکز از سوي رئيس قوه قضایيه تعيين و ایجاد مي
شود) دریافت نموده باشد .»...با توجه به تبصره فوق پاسخ به این سوال ضروري است که مراد از
مراجع ذیصالح اداري در تبصره فوق چيست؟ قبل از پاسخ به سوال مطروحه باید گفت که
اشخاصي مي توانند در کميسيون ماده واحده اعتراض نمایند که در مراجع اداري تاکنون
اعتراضي طرح نكرده باشند .با این وصف به نظر ميرسد که مراد از مراجع اداري در قانون فوق،
هر نوع مرجع اداري نبوده و صرفا شامل مراجعي ميباشد که قانونگذار وفق قوانين سابق ،آن
مراجع صالح را جهت رسيدگي به اعتراض ملي شدن اراضي تعيين نموده باشد .بنابراین چنان-
چه ادارهاي ،واحد و یا قسمتي از دوایر دولتي و دستگاههاي اجرایي به ادعاي شخصي در
خصوص ملي و یا زراعي بودن عرصهاي اظهارنظر کرده باشد که قانون چنين اجازهاي به آن
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نداده باشد ،رسيدگي انجا م شده اعتبار رسيدگي در مراجع اداري که سابقاً مطرح شده را
نخواهد داشت .شایان توجه است که در خصوص اعتراض به اجراي مقررات مربوط به ملي-
نمودن اراضي در راستاي ماده  ۱قانون مليشدن جنگلها و ماده  20آیيننامه اجرایي قانون
مذکور ،کميسيوني مرکب از رئيس کل کشاورزي استان ،سرجنگلداري و بازرس جهت رسيدگي
به اعتراض مليشدن اراضي تعيين شده است (یوسفي ،۱3۹3 ،ص  .)32بنابراین چنانچه
دعواي شخصي قبالً در این کميسيون بررسي و رسيدگي شده باشد در اجراي تبصره  ۱ماده ۹
قانون افزایش بهرهوري ،اعتراض معترض مورد پذیرش قرار نميگيرد .از طرفي در اجراي ماده
 ۵6قانون حفاظت و بهرهبرداري ،از آنجایي که قانونگذار کميسيون مرکب از فرماندار ،رئيس
دادگاه شهرستان و سرپرست منابعطبيعي یا نمایندگان آنها را صالح به رسيدگي دعواي
اعتراض اشخاص جهت ملي شدن اراضي قرار داده و دعواي مربوطه مورد رسيدگي قرار گرفته
باشد (همان ).7۹ ،طرح اعتراض مجدد اشخاص در هيات موضوع قانون تعيين تكليف اراضي
اختالفي موجه نبوده و هيات مذکور نباید اعتراض این قبيل اشخاص را مورد پذیرش قرار دهد.
بنابراین منظور از مراجع ذیصالح اداري در تبصره مذکور ،کميسيونهاي ماده  20آیين نامه
قانون مليشدن و ماده  ۵6قانون حفاظت و بهرهبرداري ميباشد.
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 .3-2مراجع قضايي
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با توجه به تبصره ماده  ۹قانون مرقوم ،در خصوص مراجعه اشخاص به مراجع قضایي دو
برداشت متقاوت وجود دارد .اول اینكه مراجع قضایي هنگامي به اعتراض اشخاص رسيدگي
مينمایند که سابقاً توسط کميسيونهاي ماده  20آیين نامه و ماده  ۵6قانون حفاظت و بهره-
برداري راي صادر شده باشد و اشخاص در مقام اعتراض به آرا صادره ،به مراجع قضایي مراجعه
نمایند .دوم اینكه اشخاص در بادي امر بدون مراجعه به کميسيونهاي مذکور ،اعتراض خود را
نسبت به تشخيص به عمل آمده بطور مستقيم در دادگاه به عمل آورند .لذا با توجه به شيوع هر
دو طریق در رسيدگيهاي قضایي ،به نظر ميرسد طریقه اول مدنظر قانونگذار باشد .چه اینكه
اوالً دعواي اعتراض به ملي شدن ،زماني در مرجع قضایي موضوعيت پيدا خواهد نمود که در
ابتداء دعواي اعتراض در مرجعي که قانونگذار جهت رسيدگي تعيين نموده مطرح و رسيدگي
گردیده و در پي اعتراض اشخاص موضوع در محكمه قضایي مورد رسيدگي قرار گرفته باشد.
ثانياً در مواردي که ابتدائا موضوع در محاکم قضایي جهت رسيدگي مطرح ميشود به داللت
نص صریح قانونگذار ميباشد مانند دعاوي راجع به منافع مربوط به منابعطبيعي که در محاکم
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قضایي و کميسيون هاي بند  4۹دستورالعمل مرتع که مربوط به شناسایي مرتع بوده و دعاوي
راجع به امر تخریب و تصرف عدواني مشمول رسيدگي سابق نمي باشد.
 .3-3خواسته در شعبه ويژه
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 ۱نامه شماره۹3/۱2/۱203۱مورخ  ۹3/7/۱6اداره کل منابع طبيعي استان لرستان به دفتر حقوقي سازمان جنگلها
و مراتع.
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شعب ویژه موضوع تبصره  ۱ماده  ۹قانون افزایش بهرهوري ،در مقام رسيدگي از تشریفات
مربوط به آیين دادرسي مدني تبعيت مينماید .بنابراین خواسته از منظر این قانون و تطبيق آن
با قانون افزایش بهرهوري بسيار مهم بوده و موجب ميگردد تا دادگاه عالوه بر رسيدگي در
محدوده و موضوعاتي که در ستون خواسته و متن دادخواست مطرح شده خارج نگردد.
در خصوص دعواي راجع به مليشدن اراضي ،پيشبيني دعوا احراز مالكيت و یا اثبات مالكيت
به تنهایي نميتواند مشخصکننده و تامينکننده حق خواهان در دعاوي مربوطه باشد .در
دعاوي که در محاکم قضایي در خصوص نوع خواسته در اجراي قانون افزایش بهرهوري مطرح
ميگردد نظرات متعددي وجود دارد :عدهاي معتقدند معترضين ،قبل از تقدیم دادخواست
مكلف اند در فرجه مقرره قانوني مبادرت به طرح و ثبت اعتراض خود در دبيرخانه هيأتهاي
قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي نموده باشند و بعد از اینکه دادخواست خواهان در شعبه
مربوطه تقدیم و ثبت گ ردید رئيس شعبه مربوطه از اداره منابع طبيعي محل وقوع ملک و یا
اداره کل منابع طبيعي استان در خصوص ثبت اوليه اعتراض در دفتر ثبت اعتراضات هيأت
موضوع قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي استعالم اخذ و در صورتي که خواهان از ادراه
منابعطبيعي گواهي مبني بر ثبت اعتراض خود را دریافت و به شعبه ارائه دهد دادگاه مربوطه
مبادرت به رسيدگي مينماید ۱.بنابراین برابر نظریه این گروه اگر معترضي در ابتداء امر اعتراض
خود را در دبيرخانه هيأت قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي ثبت نكرده باشد حق طرح
دادخواست اعتراض به مليشدن و احراز و اثبات مالكيت به شعبه ویژه موضوع تبصره  ۱ماده ۹
قانون افزایش بهره وري را نخواهد داشت .دسته دوم از رویه قضایي (دادنامه شماره
 ۹30۹۹703۵240۱276مورخ  ۹3/7/28شعبه  24دادگاه عمومي حقوقي اصفهان) اعتقاد
دارند شعب ویژه نسبت به دعاوياي صالح به رسيدگي ميباشد که دعوي مطروحه توسط
خواهان با خواسته اعتراض به مليشدن اراضي و اثبات مالكيت خواهان در ملک متنازعفيه
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باشد .بنابراین چنان چه شخصي دادخواست خود را بر مبناي خواسته اعتراض به مليشدن به
تنهایي قرار دهد و یا خواسته را به تنهایي اثبات مالكيت بدون اعتراض به مليشدن قرار دهد
شعب ویژه آن دادخواست را مالک ذي حقي خواهان قرار نخواهد داد .دسته سوم معتقدند که
مبناي رسيدگي نسبت به دادخواستي که خواسته آنان تنها مبتني بر احراز مالكيت باشد
امكانپذیر مي باشد .طبق این نظر ،رسيدگي به احراز مالكيت در واقع همان رسيدگي به اعتراض
به اجراي مقررات مليشدن اراضي است و خواستهاي تحت عنوان اعتراض به اجراي مليشدن
موضوعيت براي رسيدگي ندارد (صادقي ،سال  ،۱3۹4ص .)۱77
بهنظر مي رسد که هر کدام از این نظرات داراي اشكال و ایراد ميباشد و نميتوان بطور قطع به
یكي از آنان تكيه نمود .در خصوص نظر اول باید گفت اوالً از منطوق و سياق تبصره  ۱ماده ۹
قانون افزایش بهرهوري چنين استنباطي بهدست نميآید که ابتداء اشخاص اعتراض خود را در
هيات موضوع قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي ثبت و سپس مبادرت به تقدیم دادخواست به
خواسته اعتراض و اثبات مالكيت نمایند .چرا که در متن تبصره مذکور صراحتاً اعالم شده
چنانچه اشخاص در مهلت تعيين شده موفق به طرح دعواي اعتراض نشده باشند ميتوانند
نسبت به طرح دادخواست در شعبه مربوطه اقدام نمایند .بنابراین جمع بين ثبت اعتراض و
متعاقب آن طرح دادخواست برداشت درستي از قانون نميتواند باشد .ثانياً در تبصره مورد نظر
هيچ تكليفي جهت اخذ گواهي از اداره منابع طبيعي و ارائه آن به دادگاه براي خواهان گذاشته
نشده است .ثالثاً دبيرخانه ماده واحده نميتواند در دفتر ثبت اعتراض موضوع اثبات مالكيت را
ثبت و گواهي مبني بر ثبت اعتراض و اثبات مالكيت به معترض جهت تقدیم به شعبه ویژه ارائه
دهد .چرا که اثبات مالكيت یک امر قضایي است و قابليت طرح و ثبت در هيات قانون تعيين
تكليف اراضي اختالفي را ندارد .رابعاً قانونگذار از عبارت «احراز مالكيت » در متن تبصره مذکور
استفاده نموده نه اثبات مالكيت .استفاده اثبات مالكيت به جاي احراز مالكيت بدليل این است
که این دو عنوان از منظر حقوقي داراي احكام متفاوت بوده و در سيستم قضایي چندان
پسندیده نمي باشد .راجع به نظریه دسته دوم ،این اشكال وارد است که اوالً قانونگذار سابقاً
رسيدگي به اعتراض در صالحيت مراجع قضاوتي غيردادگستري چون مراجعي مثل کميسيون
ماده  20آیيننامه اجرایي قانون مليشدن جنگلها و مراتع ،کميسيون مندرج در ماده  ۵6قانون
حفاظت و بهره برداري و در نهایت هيأت مندرج در قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي قرار
داده است نه دادگاه .ثانياً تبصره  ۱ماده  ۹قانون مذکور طرح اعتراض به اجراي مقررات
ملي شدن اراضي را در هيأت تعيين تكليف اراضي اختالفي مد نظر قرار داده نه در دادگاه و
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به تعبير تبصره مذکور در شعبه ویژه .ثالثاً خواسته اثبات مالكيت در دادخواست تقدیمي با
آن چه قانون مد نظر قرار داده منطبق نيست چه اینكه در قانون مورد وصف قانونگذار احراز
مالكيت را مالک عمل جهت تعيين خواسته قرار داده است نه اثبات مالكيت.
پيرامون نظریه سوم این ایراد وارد است که دادگاه صرفاً ادعاي کساني که مالكيتي بر عرصه
داشته را مسموع مي داند و اشخاصي که مالكيت آنان محرز نبوده و نياز به اثبات مالكيت در
محكمه و مرجعي دیگر را دارد قابليت پذیرش در این شعب نميداند.
با وجود این ،به نظر ميرسد نظریه سوم با آنچه هدف مقنن بوده نزدیكترميباشد .چه اینكه
این مهم را از قرائن موجود در متن ماده  ۹قانون افزایش بهرهوري و تبصره  ۱آن ميتوان در
خصوص نوع طرح دعوي از ناحيه ذينفعها برداشت نمود .با توجه به نام این شعب تحت عنوان
شعب ویژه که شعبه تخصصي از دادگاههاي عمومي مي باشد قانونگذار یک تكليف اضافي و
خاصي را از باب رسيدگي تخصصي براي آن شعب در نظر گرفته است .قرایني که این نظر را
تقویت ميکند مربوط به رفع اختالفات و تداخالت ناشي از اجراي مقررات موازي و دیگر اینکه
در صدر تبصره مربوطه افراد را مكلف نموده ظرف یکسال و متعاقب آن در تبصره  ۱ماده 4۵
قانون رفع موانع توليد ظرف پنجسال اعتراضات خود را در هيأتهاي قانون تعيين تكليف اراضي
اختالفي مطرح در صورت اتمام مهلت مربوطه با احراز مالكيت قطعي در شعبه ویژه حقوق از
دست رفته خود را حسب مورد بنحوي اعاده نماید .بنابراین پيشبيني این شعب در ذیل اتمام
مهلت جهت رسيدگي به اعتراضات اشخاص نوعاً رسيدگي را معطوف به احراز مالكيت نموده
است نه همراه با اعتراض (عباسي ،پيشين ،ص  .)60اما اشكال اساسي که بر این نظریه وارد
است این است که با احراز مالكيت اشخاص در دعاوي مورد وصف اقدامات اجرایي مربوط به
تشخيص و اسناد ماخوذه مورد تاثير حكم و یا بهتعبيري مورد حكم نميتواند قرار گيرد .چه
اینكه خواسته تنها احراز مالكيت است و خدشه وارد نمودن به اقدامات اجراي مليشدن روندي
را مي طلبد که نه تنها در خواسته مورد بحث قابليت بررسي را ندارد بلكه اساساً شعب مذکور
صالحيت رسيدگي به این امر را ندارند .در بيان موضوع معنونه این فایده متصور استکه اگر در
شعبه مربوطه دعوایي غير از دعواي مربوط به احراز مالكيت مطرح شود چگونه باید عمل شود؟
بهعنوان مثال چنان چه در شعبه ویژه دعوایي مبني بر ابطال برگ تشخيص اقامه شود آیا امكان
رسيدگي به موضوع در این شعبه امكان پذیر ميباشد؟ بهنظر ميرسد قانونگذار دعواي قابل
طرح را تنها در احراز مالكيت ممكن دانسته است و خواستههاي چون ابطال برگ تشخيص و
اعتراض به مليشدن قابليت رسيدگي را ندارد.
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وفق تبصره ۱ماده  ۹قانون افزایش بهرهوري در خصوص آرایي که از شعب ویژه نسبت به
خواسته هاي تقدیمي از ناحيه خواهان دعوي و متعاقب آن حكمي که در این رابطه صادر
ميگردد قانونگذار با صراحت مشخص ننموده است که آیا آراء صادره ،قابليت اعتراض و
تجدیدنظر دارند یا خير؟ با بررسي ظواهر امر و منطوق تبصره مذکور این مهم آشكار ميگردد
که در متن قانون پيرامون قابل اعتراض و تجدید نظرخواهي بودن آراء مربوطه حكمي مقرر
نشده است .با توجه به اصل کلي که نسبت به آراء محاکم عمومي وفق آیين دادرسي مدني
وجود دارد باید احكام صادره از شعب مذکور را قطعي دانست (مرتضوي ،۱3۹2 ،ص )36؛ اما
این با منطق حقوقي و نيز فلسفه وجودي تشكيل این شعب جهت رسيدگي به دعاوي مربوطه
چندان سازگار نيست .لذا چگونه ممكن است آراءاي که از کميسيونهاي موضوع ماده  ۵6قانون
حفاظت و بهرهبرداري صادر مي گردد ولو از منظر نقض قوانين و تشریفات مربوطه در زمان
حكومت قانون قابل شكایت در دیوان عدالت اداري باشد و با تصویب قانون تعيين تكليف اراضي
اختالفي در هيأت هاي موضوع این قانون قابليت بررسي مجدد را داشته و حتي آرائي که از
هيأت هاي قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي نسبت به اعتراضات اشخاص صادر شده است
قابليت اعتراض و تجدید نظر خواهي در محاکم عمومي را داشته باشد ولي آراء شعب ویژه که
یكي از شعب عمومي با داراء بودن صالحيت عام قابليت اعتراض و تجدیدنظر را نداشته باشد.
لذا به نظر مي رسد ک ه راي صادره از شعب ویژه قابليت تجدیدنظرخواهي در دادگاه تجدیدنظر
استان را دارد.
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 .4شيوههای دعوا و اعتراض به آن در قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و
ارتقای نظام مالي و تعيين تکليف دعاوی مطروحه در شعب ويژه
در تبصره یک ماده  ۹قانون افزایش بهرهوري مقرر شد تا اشخاصي که تاکنون در مراجع اداري
و قضایي دعواي اعتراض را مطرح نكرده و به موضوع دعواي اعتراض آن ها تاکنون مورد
رسيدگي قرار نگرفته باشد ظرف مدت «یکسال» از زمان تصویب قانون افزایش بهرهوري
اعتراض خود را در هيات تعيين تكليف اراضي اختالفي مطرح تا هيات مذکور به دعواي مربوطه
رسيدگي نماید .چنانچه اشخاص مذکور نتوانند در مدت مربوطه دعواي اعتراض را اقامه نمایند
قانونگذار اجازه داده تا نسبت به دعواي احراز مالكيت در شعبه ویژه که در مرکز هر استاني
تشكيل شده است اقامه دعوا نماید .با تصویب این قانون اشخاص زیادي که داراي شرایط

مهدی منتظر و همکاران

شماره  ، 30زمستان ۱3۹۵

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

مربوطه بود دعاوي خود را در هيات موضوع قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي مطرح نمودند
که در حال حاضر توسط قاضي هيات مذکور مورد رسيدگي ميباشد .از سویي آن دسته از
اشخاصي که نتوانستند در فرجه یکساله دعواي اعتراض را در هيات مذکور مطرح نمایند
مبادرت به اقامه دعوا تحت خواستههاي متفاوتي در شعبه ویژه استان محل اقامت خود نموده
که عالوه بر رسيدگيهاي انجام شده تاکنون نسبت به پروندهاي سابق بر تصویب قانون رفع
موانع توليد اقدام به رسيدگي مينماید.
با این توصيف در سال  ۹4بعد از اجراي تبصره  ۱ماده  ۹قانون افزایش بهرهوري ،به فاصله سه-
سال از اجراي قانون مذکور این بار قانونگذار الیحه ي تحت عنوان قانون رفع موانع توليد
رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالي تصویب نمود که در ماده  4۵قانون مذکور برخي از مواد قانون
افزایش بهرهوري از جمله تبصره  ۱و  2ماده  ۹مورد اصالح قرار گرفت .در بند  ۱ماده  4۵قانون
رفع موانع توليد ،عبارت «ظرف مدت یکسال» به «ظرف مدت پنجسال پس از تصویب این
قانون» افزایش یافت و عبارت عكسهاي هوایي سال  ۱346نيز به عنوان مستندات قابل قبول
پذیرفته شده به انتهاي این تبصره اضافه گردید .ابهام مندرج در بند  ۱ماده فوق موجب این
سوال مي شود که زمان پنج سال از تاریخ تصویب کدام قانون مدنظر ميباشد؟ آیا اجراي این
قانون در خصوص طرح اعتراض در هيات موضوع تعيين تكليف اراضي اختالفي توسط اشخاص
از زمان قانون افزایش بهرهوري ميباشد؟ آیا با اصالح تبصره  ۱ماده  ۹قانون افزایش بهرهوري
برابر ماده  4۵قانون رفع موانع توليد زمان اعتراض از زمان تصویب قانون رفع موانع ميباشد؟ در
خصوص ابهامات مطرح شده دو نظریه وجود دارد .برخي معتقدند که منظور قانونگذار از عبارت
« ...پس از تصویب این قانون  ،»...همان قانون افزایش بهرهوري بوده و دليل مدعاي خود را
ظاهر ماده مذکور قرار داده اند (نظر برخي از قضات دادگستري استان زنجان با توجه به مذاکره
حضوري رئيس اداره حقوقي اداره کل منابعطبيعي استان زنجان) .اما برخي دیگر ،قائل به این
نظر هستند که منظور قانونگذار از عبارت « ...پس از تصویب این قانون  ،»...قانون رفع موانع
توليد بوده و مستند ادعاي خود را این مطلب قرار دادهاند که اگر نظر قانونگذار ،قانون افزایش
بهرهوري بود مي توانست اعالم نماید که پس از تصویب آن قانون ،تا مدت مذکور مشمول قانون
افزایش بهره وري گردد (نظر برخي از قضات دادگستري استان گلستان از جمله قاضي شعبه
ویژه با توجه به مذاکره حضوري رئيس اداره حقوقي اداره کل منابعطبيعي استان گلستان).
نتایج حاصله از پذیرش هر یک از نظرات فوق ،آثاري را بر دعاوي مطروحه و قابل طرح خواهد
گذاشت .در صورت پذیرش نظر گروه اول ،با احتساب زمانهاي گذشته یعني از تاریخ
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(۱38۹/۵/6زمان تصویب قانون افزایش بهرهوري) لغایت زمان تصویب قانون رفع موانع توليد
( ) ۱3۹4/02/0۱مدت زمان پنج سال تعيين شده به اتمام خواهد رسيد .اثري که بر این نظریه
بار ميگردد این است که در فاصله زماني مورد وصف تمام دعاوي که در شعب ویژه اقامه شده
است باید با توجه به عدم صالحيت شعب مذکور پروندههاي مطروحه به هيات موضوع قانون
تعيين تكليف اراضي اختالفي ارجاع و دعاوي مطروحه تاکنون مورد رسيدگي قرار گرفته باید به
لحاظ عدم صالحيت ،نقض و دعاوي مربوطه به هيات موضوع قانون تعيين تكليف اراضي ارجاع
داده شود .اما اگر نظر گروه دوم را بپذیریم یعني زمان طرح دعاوي را «از زمان تصویب این
قانون» رفع موانع توليد قرار دهيم اثري که به دعاوي مطروحه مترتب است این استکه دعاوي
که تاکنون مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته ،صحيح تلقي و از تاریخ تصویب قانون رفع موانع
نيز دعاوي جدید در شعب ویژه مورد پذیرش قرار نميگيرد .به نظر ميرسد که نظریه دوم به
مراد قانونگذار نزدیکتر ميباشد چرا که عالوه بر ظاهر قانون این نكته را باید در تبصره  ۱ماده
 ۹قانون افزایش بهرهوري مورد توجه داد که قانونگذار در این قانون از عبارت« الزماالجراء»
استفاده کرده و با اصالح تبصره مربوطه عالوه بر تغيير مدت یکسال به پنجسال عبارت «الزم-
االجراء» به عبارت پس از تصویب این قانون اصالح ميگردیده حال آن که نه تنها قانونگذار این
تغيير را انجام نداده است ،بلكه عبارت «...پس از تصویب این قانون »...را اضافه نموده است .اگر
قرار بود قانونگذار صرفاً مدت مورد نظر را تغيير دهد دليلي براي قيد پس از تصویب این قانون
وجود نداشته است.
با اصالح تبصره  ۱ماده  ۹قانون افزایش بهرهوري و وجود نظرات متهافت در خصوص زمان اجراء
و تعيين پنج سال از زمان تصویب هر کدام از قوانين مذکور آثار حقوقي راجع به دعاوي متصور
بوده که جاي تامل دارد .اگر پس از اتمام مدت یکساله مورد نظر قانون اشخاص در شعب ویژه
دعاویي مطرح نمودهاند با اعطاي مهلت پنج ساله در فرض پذیرش زمان اجراي آن از زمان
تصویب قانون رفع موانع توليد آیا محاکم باید نسبت به دعاوي قبلي اقدام به رسيدگي نمایند.؟
در خصوص ا ین هنوز رویه محاکم و رویه قضایي اتخاذ تصميم نكرده است بهنظر ميرسد در
این خصوص چند فرض ميتواند متصور باشد .فرض اول این که محاکم نسبت به پروندهاي
سابق رسيدگي نمایند .در فرض دیگر محاکم از ادامه رسيدگي امتناع و پرونده را با توجه به
اختالف در صالحيت رسيدگي در راستاي ماده  28آیين دادرسي مدني جهت تعيين مرجع
صالح به دیوان عالي کشور ارجاع تا برابر نظر دیوان عالي اقدام گردد .فرض دیگر این که دادگاه
نسبت به اعتراض مليشدن اراضي قرار عدم صالحيت برابر ماده  28قانون آیين دادرسي مدني
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صادر و نسبت به خواسته بعدي اعم از اثبات و احراز مالكيت قرار عدم استماع دعوا تا تعيين
تكليف موضوع رسيدگي به اعتراض صادر نماید .فرض آخر این که دادگاه نسبت به رسيدگي به
اعتراض مليشدن اراضي با صدور قرار عدم صالحيت برابر ماده  28قانون آیين دادرسي مدني
اقدام و در خصوص خواسته دیگر اعم از اثبات و احراز مالكيت پرونده مفتوح یا همان قرار اناطه
تا تعيين تكليف موضوع رسيدگي به اعتراض صادر نماید .به نظر هر کدام از این فروض داراي
اشكاالتي و ایرداتي مي باشد در ذیل به آن پرداخته ميشود.
در خصوص فرض اول ميتوان گفت بقاء شعبه ویژه و اینکه قانونگذار قيدي در انحالل شعبه
بيان نداشته نمي تواند دليلي بر ادامه رسيدگي باشد چه بسا بسياري از برداشتها راجع به
قانون از مفهوم و تفسير قانون بهدست ميآید و نياز نه نص صریح نميباشد .از طرفي ذات
محاکم قضایي اظهار نظر به امور تصدي دولت بوده و راجع به اعمال حاکميت با توجه به فلسفه
ایجاد مراجع اختصاصي این اجازه را به محاکم داده نشده است بنابراین با بقاء مراجع اختصاصي
استفاده از وصف عام براي محاکم اجازه تلقي نميگردد .در خصوص فرض دوم باید گفت فرض
عدم صالحيت در خصوص دعاوي که به خواسته اثبات یا احراز مالكيت اقامه شده است بهنظر
موضوعيت ندارد زیرا اثبات و احراز مالكيت یک امر قضایي بوده و قابليت رسيدگي و بررسي در
مراجع غيرداگستري را ندارد.
پيرامون فرض سوم  ،این ایراد متصور استکه قرار عدم استماع با فرض پذیرش عدم صالحيت
بهنظر صحيح نباشد .زیرا رسيدگي به دعوا اثبات و احراز مالكيت نيازمند مشخص شدن
رسيدگي به اعتراض به مليشدن ميباشد که قطعاً بكار بردن قرار عدم استماع دعوا صحيح
نميباشد اما از یک جهت مي توان صدور قرار عدم استماع دعوا را صحيح دانست چرا که دعواي
اعتراض به ملي شدن در هيات موضوع قانون تعيين تكليف اراضي و یا شعبه ویژه اگر در حال
رسيدگي باشد و احراز گردد که عرصه اختالفي جزء اراضي ملي نميباشد اثبات مالكيت
ضرورتي نخواهد داشت زیرا خواسته اصلي خروج اراضي از وصف ملي بوده که محقق شده است.
راجع به فرض چهارم مي توان گفت که این نظریه در واقع به اصول حقوقي ساز گار مي باشد و
محاکم ب اید مفتوح گذاشتن پرونده و یا قرار اناطه اظهار نظر قطعي را منوط مي کنند به
روشن شدن دعواي اعتراض به مليشدن در هيات تعيين تكليف اراضي اختالفي.
عليرغم شرح موارد فوق در خصوص موعد طرح دعوي اعتراض به ملي شدن اراضي باید افزود
رویه قضایي با اتخاذ تصميم واحد در زمينه صالحيت شعب ویژه و هيات هاي قانون تعيين
تكليف اراضي اختالفي با توجه به قوانين افزایش بهره وري و رفع موانع توليد اقدام به صدور
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راي وحدت رویه هيات عمومي دیوان عالي کشور به شماره  7۵0مورخ  ۱3۹۵/۵/۵به شرح ذیل
نموده است:
«بر اساس تبصره یک ماده  ۹قانون افزایش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوّب
 « ۱38۹/4/23اشخاص ذینفع که قبالً به اعتراض آنان در مراجع ذیصالح اداري و قضایي
رسيدگي نشده باشد ،ميتوانند ظرف مدت یک سال پس از الزماالجرا شدن این قانون نسبت
به اجراي مقررات اعتراض و آن را در دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف
اراضي اختالفي موضوع ماده  ۵6قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوّب
 ۱367/6/2۹شهرستان مربوط ثبت نمایند…» و مطابق بند  ۱ماده  4۵قانون رفع موانع توليد
رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالي کشور مصوّب  ۱3۹4/2/۱عبارت «ظرف مدت یک سال» در
تبصره یک ماده [ ۹قانون افزایش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوّب
 ]۱38۹/4/23به «ظرف مدت  ۵سال پس از تصویب این قانون» اصالح شده است.
بنابراین ،مستفاد از تبصره اصالحي مورد اشاره ،صالحيت هيأت موضوع ماده واحده یادشده پس
از انقضاء یکسال نيز اس تمرار یافته است و با استمرار صالحيت هيأت مزبور از تاریخ تصویب
قانون اخيرالذّکر تا انقضاي پنج سال رسيدگي به پروندههایي که ظرف مدت مذکور در مرجع
قضایي مطرح گردیده و منتهي به صدور رأي قطعي نشده باشد ،در صالحيت هيأت یادشده
خواهد بود .بنابراین ،رأي شعبه چهلم دیوان عالي کشور که با این نظر انطباق دارد ،به اکثریت
آراء صحيح و قانوني تشخيص داده ميشود .این رأي طبق ماده  47۱قانون آیين دادرسي
کيفري مصوّب  ۱3۹2/۱2/4در موارد مشابه براي شعب دیوان عالي کشور ،دادگاهها و سایر
مراجع اعم از قضایي و غير آن الزماالتباع است» .لذا به استناد راي وحدت رویه فوق ،اشخاص
ذینفع که تاکنون به اعتراض آنها در مراجع اداري یا قضایي رسيدگي نشده است حق دارند تا
تاریخ  ۱3۹4/4/23دعاوي خود را در هيات هاي تعيين تكليف اراضي اختالفي موضوع ماده ۵6
قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مطرح و بعد از تاریخ مذکور مرجع رسيدگي
به دعاوي مربوطه ،شعب ویژه موضوع تبصره یک ماده  ۹قانون افزایش بهره وري خواهد بود.

برآمد
نتایج حاصل از تحليل قانون افزایش بهرهوري و قانون رفع موانع توليد رقابت پذیر و ارتقاء نظام
مالي جهت شناسایي وضعيت رسيدگي به دعواي اعتراض به ملي شدن اراضي به شرح ذیل
ميباشد:
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 -۱اگرچه غالباً هيات هاي اداري رسيدگي کننده به اختالفات اشخاص نظير هيات حل اختالف
کار به صورت جمعي اتخاذ تصميم مي نمایند ولي هيات تعيين تكليف اراضي اختالفي با
توجه به ترکيب و ساختار اجرایي و مقام صادر کننده ،به صورت انفرادي به اختالفات
اشخاص ميپردازد .از این حيث آراء صادره نميتواند داراي وصف اداري باشد.
 -2به نظر ميرسد واژه قانوني در عبارت «نمایندگان قانوني» مندرج در ماده  6آیيننامه
اصالحي قانون تعيين تكليف از باب تسامح بوده و دليلي بر خروج سایر اقسام نمایندگي
وجود ندارد .به عنوان نمونه در قانون وکالت ،قانون مدني و آیين دادرسي مدني اعطاي
وکالت جهت انجام کار ،اقامه دعوي و دفاع از ادعاهاي اشخاص پيشبيني شده است .ماده
 6۵6قانون مدني نایب قرار دادن فردي جهت انجام امري براي موکل و اصل  3۵قانون
اساسي انتخاب وکيل در دادگاهها را مورد پذیرش قرار داده است.
 -3جهت شناسایي ماهيت هيات مذکور باید افزود که به سبب عدم شناسایي عنوان «مراجع
شبه قضایي» در قوانين ایران ،ماهيت هيات تعيين تكليف اراضي اختالفي ،شبه قضایي
نيست .از طرفي دیگر نميتوان عنوان «مرجع قضایي» به هيات موصوف اعطا نمود .چه
اینكه هيات تعيين تكليف اراضي اختالفي خارج از ساختار قضایي کشور تشكيل و اداره
ميگردد .تنها وصفي که ميتواند جامع و مانع ایرادات مطروحه باشد وصف «مرجع
اختصاصي غيردادگستري» براي هيات مذکور بوده که منحصرآ به دعواي اعتراض به
مليشدن اراضي رسيدگي نموده و از این حيث ،یعني رسيدگي به دعواي اعتراض به
ملي شدن اراضي در هيات قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي تابع تشریفات مندرج در
آیين دادرسي مدني نبوده و از آیين نامه قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي که داراي
تشریفات خاصي مي باشد تبعيت مي نماید.
 -4قانونگذار در قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي ،مطلق تشخيص منابع ملّي از مستثنيات را
مدنظر قرار داده و ميتوان به استناد ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي،
مجددا موضوع را در هيات تعيين تكليف اراضي اختالفي مطرح نمود .موید این امر مفاد
تبصره  2ماده  4آیيننامه اجرایي ق انون تعيين تكليف اراضي اختالفي سابق و نيز ماده 8
آیيننامه اجرایي اصالحي آن در سال ۱3۹0ميباشد .رویّه عملي در اجراي این قانون در
ادارات کل منابع طبيعي و شهرستانهاي از نظرات مذکور دور نمانده و بطور سليقهاي
نسبت به پذیرش و عدم پذیرش اعتراضات اشخاص عمل ميشود.
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 -۵یكي از طرق مداخله مراجع قضایي برابر قانون اصالح قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي
مصوب سال  ،۱387رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به آراء صادره توسط هيات هاي
قانون تعيين تكليف اراضي مي باشد .به نحوي که در راستاي اعتراض اشخاص به ملي شدن
اراضي و رسيدگي هيات مذکور و متعاقب آن اعتراض اشخاص به نتيجه راي صادره ،موضوع
رسيدگي به اعتراض با تقدیم دادخواست اعتراضي توسط ذینفع در دادگاه عمومي حقوقي
محل وقوع ملک مطرح مي گردد.
 -6طریقه دیگر مداخله مراجع قضایي در راستاي تبصره یک ماده  ۹قانون افزایش بهرهوري،
تبصره یک ماده  4۵قانون رفع موانع توليد و راي وحدت رویه شماره  7۵0هيات عمومي
دیوان عالي کشور مي باشد .الزم به ذکر است اشخاصي حق طرح دعوي در شعب ویژه را
دارند که تا زمان تصویب قوانين فوق و اتمام مهلت هاي یک و پنج ساله مندرج در آن،
دعوي اعتراض به ملي شدن اراضي را تا تاریخ  ۱3۹4/4/23در هيات هاي یادشده مطرح
ننموده باشند .بنابراین اشخاص ذینفع پس از انقضاء مدت و تاریخ مذکور با استناد به راي
وحدت رویه فوق حق دارند ابتدائا ضمن اعتراض به مقررات ملي شدن اراضي و با احراز
مالكيت خود و اصالح یا صدور سند مالكيت اراضي در شعب ویژه مستقر در دادگاه عمومي
حقوقي مرکز استان اقدام به طرح دعوي نموده و رسيدگي به دعوي مزبور تابع تشریفات
مندرج در آیين دادرسي مدني مي باشد.
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انتشارات جاودانه ،چاپ اول ،جلد دوم ،سال .۱3۹2
معين ،محمد ،فرهنگ معين ،تهران :انتشارات امير کبير ،چاپ سوم ،جلد دوم ،سال.۱363
ميرزایي ،عليرضا ،قوانين و مقررات اراضي در نظم کنوني ،تهران :انتشارات بهنامي ،چاپ
اول ،جلد دوم ،سال .۱3۹0
ميرزائي ،عليرضا ،مراجع تشخيص اراضي موات نحوه رسيدگي و اعتراض ،تهران :انتشارات
بهنامي ،چاپ دوم ،سال.۱3۹3
نهریني ،فریدون ،آیين دادرسي مدني مراجع قضایي و غير قضایي و حدود صالحيت آنها،
تهران :انتشارات گنج دانش ،چاپ اول ،جلد اول ،سال .۱3۹3
هداوند ،مهدي ،و مسلم طوق ،دادگاههاي اختصاصي در پرتو اصول و آیيندادرسي
منصفانه ،تهران :انتشارات خرسندي ،چاپ اول ،سال.۱38۹

مهدی منتظر و همکاران

 .2۹یوسفي ،حبيب اهلل ،و روح اهلل سعيدي زاده ،زهرا مير ،مجموعه قوانين و مقررات منابع
طبيعي منظم به ن كات توضيحي و تنقيحي ،خرم آباد ،انتشارات شاپور خواست ،چاپ اول،
سال .۱3۹3
ب -مقاالت
 .۱امامي ،محمد ،و سيد نصراهلل موسوي ،مباني نظري مراجع شبه قضایي و جایگاه آنها در
حقوق ایران ،مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز ،دوره بيست و یكم ،شماره دوم،
زمستان .۱383
 .2ساعد لو ،هوشنگ« ،نظري به مسائل و مشكالت حقوقي کشاورزي ایران» ،فصلنامه اقتصاد
کشاورزي و توسعه ،سال دوم ،شماره  ،7پائيز سال .۱373
ج -ساير منابع فارسي
 .۱سازمان امور اراضي ،مجموعه قوانين و مقررات اصالحات اراضي خالصه و تعيين تكليف
متصرفين اراضي دولتي ،تهران :نشریه آموزش کشاورزي دفتر خدمات تكنولوژي آموزشي،
چاپ اول ،سال .۱38۹
 .2نامه شماره۹3/۱2/۱203۱مورخ  ۹3/7/۱6اداره کل منابع طبيعي استان لرستان به دفتر
حقوقي سازمان جنگل ها و مراتع.
د -منابع عربي

شماره  ، 30زمستان ۱3۹۵

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

 .۱انيس ،ابراهيم و همكاران ،فرهنگ المعجم الوسيط ،مترجم محمد بندر ریگي ،تهران:
انتشارات اسالمي ،چاپ اول ،جلد اول ،ص  ،844سال.۱384
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