
 

 

صادره از   قرارهاي عدم صالحیت نسبت به تجدیدنظرخواهی 

 دیوان عدالت اداري

  

  *محمد جاللی

  **محمدحسین منتظري

  . مقدمه1

  یـــ دگــرسی منظـور  بـه  اساسی قانون 173 لــاص قــمطاب اداري عدالت یواند

  هـاي  نامـه  آیـین  یـا  واحدها یا  مأمورین  به  نسبت  مردم  اعتراضات و  تظلمات ، شکایات  به

  1.گردد می  تأسیس  قضاییه  قوه  رئیس نظر زیر ها،آن  حقوق  احقاق و  دولتی

 دیـوان  دادرسـی  آیـین  و تشـکیالت  قانون 10 ماده وفق اداري عدالت دیوان

 اعتراضات و تظلمات و شکایات به رسیدگی صالحیت ،1392 مصوب اداري عدالت

وزارتخانه از اعم دولتی واحدهاي اقدامات و تصمیمات از حقوقی یا حقیقی اشخاص

 تـأمین  سـازمان  و هـا شـهرداري  و دولتی هايشرکت و مؤسسات و هاسازمان و ها

 همچنـین  و هـا آن بـه  وابسته مؤسسات و انقالبی نهادهاي و تشکیالت و اجتماعی

 راجع امور در ماده این )الف( بند در مذکور واحدهاي مأموران اقدامات و تصمیمات

  ٢.داراست را هاآن وظایف به

گاه ممکن است شاکی به دلیل عدم اطالع کافی و یا وضـعیت دوپهلـوي طـرف    

ها دقیقاً بـراي  ها که دولتی یا خصوصی بودن آنیا شرکت ها بانکایت (مانند برخی شک

اي دیگر، شـکایت  عمومی یا محکمه هاي دادگاهمردم مشخص نیست)، اشتباهاً به جاي 

خود را در دیوان عدالت اداري مطرح سـازد. قـانون در ایـن شـرایط تکلیـف را روشـن       
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کننده بـا صـدور قـرار عـدم صـالحیت،      ه است. بدین صورت که قاضی رسیدگیساخت

ه رسـیدگی بـه آن موضـوع ندانسـته و دادگـاه یـا نهـاد        دیوان عدالت اداري را صالح بـ 

  .دارد میبراي رسیدگی به این شکایت اعالم  صالح ذيدیگري را به عنوان مرجع 

آنچه در این نوشته مورد بررسی قرار خواهد گرفت این است که آیـا امکـان   

تجدیدنظرخواهی نسبت به این قرار براي شاکی فراهم است؟ براي پاسـخ بـه ایـن    

حکم و عمومـات و خصوصـات قـانون     باید کمی فراتر به قرار و تفاوت آن با الؤس

 رأيحکـم منـدرج در    ،مورد پاسخ این سؤال پرداخته و با توجه بـه ایـن اصـول   در

  عمومی دیوان عدالت اداري را مورد بازبینی قرار دهیم. هیأت

  . تصمیمات دادگاه2

گیرد کـه در   تصمیماتی میپس از تقدیم دادخواست تا اجراي حکم، دادگاه 

  تصـمیم نخست  شده مؤثر است. این تصمیمات دو نوع است:سرنوشت دعواي طرح

و اجـراي   رأيمنظور آماده شدن پرونده جهت صـدور  تصمیمی که به ي؛ یعنیادار

تصـمیم  دوم،  ؛رسـیدگی  هصـدور دسـتور تعیـین جلسـ    ماننـد   .گردد میاتخاذ  آن

خـود  کـه   )شـود  مـی گفته  مراجع قضاییاز صادره به آراي  ،به معناي عام( قضایی

  1.شود حکم و قرار تقسیم می دو دسته به

  آن انواع و رأي .2.1

هاي عمومی و انقالب در امور  قانون آیین دادرسی دادگاه 299  ماده براساس

ی یـا کلـی   ئـ طور جزبه ماهیت دعوا و قاطع آن بهدادگاه راجع رأيمدنی، چنانچه 

  د.شو نامیده می »قرار«و در غیر این صورت  »حکم«باشد، 

 نتیجـه  دادگـاه،  تصـمیم  اینکه اول :دارد اساسی شرط دو حکم ترتیب بدین

 یا استحقاق درخصوص دعوا دالیل بررسی با یعنی ؛باشد دعوي ماهیت در رسیدگی

 حواشی در تصمیمی چنانچه اال و باشد نموده تصمیم اتخاذ خواهان استحقاق عدم

  .نیست حکم تصمیمی چنین بدهد خاتمه دعوا به اینکه ولو بگیرد دادرسی
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 طـور بـه  دادگاه که معنی بدین ؛باشد دعوا قاطع کالً یا جزئاً کهاین دوم شرط

 به و اسدــبشن حقذي آن از یــزئــج در یا خواسته کل در را دعوا خواهان قاطع

  1.نماید رد را او دعواي و ندانسته مستحق را او بالعکس یا نماید صادر حکم او نفع

رط باشـد عنـوان قـرار    شـ  چنانچه تصمیم قضایی دادگاه فاقد یکی از این دو

  گیرد. بدان تعلق می

  تفاوت حکم و قرار .2.2

پنج تفاوت اصلی  ،ومات قانونعالوه بر دو شرط بنیادین فوق، با توجه به عم

  بین حکم و قرار قائل شد: توان میرا 

شـود ولـی قـرار ممکـن اسـت از       همیشه از طرف دادگاه صادر می ،حکم )1

 طرف دادگاه یا مدیر دفتر صادر شود.

که قرارهـا  درحالی مگر قانون منع کرده باشد قابل تجدیدنظر است ،حکم )2

  قانون اجازه داده باشد. آنکهقابل تجدیدنظرند مگر غیر

 ذکـر  قانون در غیابی قرار اما باشند غیابی یا حضوري است ممکن احکام )3

  .است نشده

 نسـبت  صرفاً و نیست جایز قرارها به تــنسب دادرسی ادهــاع درخواست )4

  سی نمود.دادر اعاده تقاضاي توان می احکام به

 تقـدیم  قرارهـا  در ولی است تحقیق و دادخواست تقدیم به نیاز احکام در )5

  باشد. هم درخواست صورت به تواند می و نیست شرط دادخواست

  انواع قرار در دعاوي حقوقی .2.3

قرارهـاي   ،انـد: نخسـت   دسـته دو طـور کلـی بـر    ی بهقرارها در دعاوي حقوق

  2قرارهاي قاطع یا نهایی. ،دوم ؛اعدادي یا مقدماتی
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 رسـیدگی  براي که هستند قرارهایی) مقدماتی یا( اعدادي قرارهاي  .2.3.1

 قـرار . شـوند  مـی  صادر حکم صدور مقدمات کردن آماده و دعوي اصحاب دالیل به

 از شـهود  شـهادت  استماع قرار محلی، معاینه قرار اناطه، قرار کارشناسی، به ارجاع

  .شوند می محسوب اعدادي یا مقدماتی قرارهاي جمله

 هاآن صدور با که شود می گفته قرارهایی به )قاطع یا( ایینه قرارهاي .2.3.2

 یکی با ها آن خصوصیت این. شودمی خارج دعوا به کننده رسیدگی دادگاه از پرونده

 قابـل  خـود  محـدوده  در دعـوا  قـاطع  قرارهاي. است مشترك حکم، خصوصیات از

 اثبـاتی  قـدرت  داراي و شوندمی محسوب رسمی سند احکام، مانند و بوده استفاده

 عـدم  قـرار  دعوا، سقوط یا رد قرارهاي دادخواست، ابطال یا رد قرارهاي. باشند می

  1.هستند قاطع یا نهایی قرارهاي جمله از صالحیت عدم قرار و دعوا استماع

  . انواع قرار در دیوان عدالت اداري3

آیین دادرسـی دیـوان عـدالت اداري مصـوب      آنگونه که از قانون تشکیالت و

 ،هاي دیوان تعیـین شـده اسـت    نوع قرار در رسیدگی 12، گردد میمستفاد  1392

اما با توجه به مفاد این قانون که موارد خأل را به قانون آیین دادرسی مدنی ارجـاع  

 ،اســـ کرده است، گاهی ممکن است در صورت لزوم مثل موضوع ارجاع به کارشن

  به تعداد انواع این قرارها افزوده شود.

قـرار عـدم صـالحیت     درخصـوص  صـرفاً لکن از آنجا که موضوع این نوشته 

 و فقط بـه اصـل و حاشـیه مـواد    نموده  اغماض قرارهااست، از بیان و تشریح سایر 

  مربوط به قرار عدم صالحیت خواهیم پرداخت.

  اداري عدالت دیوان در صالحیت عدم قرار. 4

محـدوده   ،قانون تشکیالت و آیـین دادرسـی دیـوان عـدالت اداري     10ماده 

  مشخص نموده است:به شرح ذیل صالحیت دیوان را در رسیدگی به دعاوي 
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 ت:صالحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر اس«

 ز:و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی ا تظلماترسیدگی به شکایات و   .1

 هـا  سازمانو  ها وزارتخانهالف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهاي دولتی اعم از   

و سـازمان تـأمین اجتمـاعی و     هـا  شـهرداري دولتـی و   هـاي  شرکتو مؤسسات و 

 .هاتشکیالت و نهادهاي انقالبی و مؤسسات وابسته به آن

در امـور   )الـف (ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذکور در بنـد   

 .هابه وظایف آنراجع

هـاي   یات از آراء و تصـمیمات قطعـی هیـأت   رسیدگی به اعتراضـات و شـکا   .2

هـاي مالیـاتی،    هایی مانند کمیسیون کمیسیونري و رسیدگی به تخلفات ادا

) قـانون  100هیأت حل اختالف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضـوع مـاده (  

 .هامنحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها شهرداري

رسیدگی به شکایات قضات و مشموالن قانون مدیریت خدمات کشـوري   .3

و مسـتخدمان   1مؤسسات مـذکور در بنـد   واحدها و و سایر مستخدمان 

ها محتاج ذکر نام است اعم مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آن

  .»از لشکري و کشوري از حیث تضییع حقوق استخدامی

حال چنانچه شعبه دیوان، رسیدگی به کل موضوع شکایت یـا بخشـی از آن   

دیـوان را   ،یگـر تشخیص دهـد و بـه عبـارت د   در صالحیت سایر مراجع قضایی را، 

بـا صـدور قـرار عـدم      48و وفـق مـاده    31صالح به رسیدگی نداند به تجویز ماده 

نمایـد و  به شاکی اعالم میصالحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را 

چنانچه موضوع را در صالحیت مراجع غیرقضایی بداند، ضـمن صـدور قـرار عـدم     

  ١.نماید میسال صالحیت، پرونده را به مرجع صالح ار

  تجدیدنظرخواهی از آراي دیوان عدالت اداري .5

 یــک دیــوان در رســیدگی ،1385 مصــوب اداري عــدالت دیــوان قــانون در

 آراي بـه  نسـبت  تجدیـدنظرخواهی  امکـان  و بـود  شـده  گرفتـه  نظـر  در اي مرحله

 
  .48، ماده 1392قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري، مصوب  . 1
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ـ  نسـبت  شـکایت  طرفین از یکی چنانچه بنابراین. نداشت وجود شعب از صادره  هب

 ایـن  18 یـا  16 مـاده  اعمال مثل دادرسی العاده فوق طرق از باید بود معترض رأي

  .گرفت می بهره قانون

قانونگذار در قانون تشکیالت و آیین دادرسـی دیـوان عـدالت اداري مصـوب     

قانون مذکور  65مقرر نموده است. ماده  اي مرحله، رسیدگی در دیوان را دو 1392

به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و  را کلیه آراء شعب بدوي دیوان

ایـن   79انسته و در ادامه تا مـاده  ها، قابل تجدیدنظرخواهی دیا نماینده قانونی آن

  قانون، ترتیبات رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان را مشخص کرده است.

گذار در ـــ ونــاعم است از حکم و قـرار؛ و آنچـه قان   رأيپیشتر بیان شد که 

کلیـه آراء  «قانون دیوان عنوان کرده امکان تجدیدنظرخواهی نسـبت بـه    65اده م

چنین استنباط نمـود   توان میاست. بنابراین از مفاد این ماده » شعب بدوي دیوان

مگـر   ، قابل تجدیـدنظرخواهی اسـت  کلیه احکام و قرارهاي شعب بدوي دیوانکه 

  قانون صراحتاً آن را منع کرده باشد.  آنکه

  امکان اعتراض به قرار عدم صالحیت .6

 شـعب  آراء کلیـه  دیـوان،  قـانون  65 مـاده  تجـویز  به شد، ذکر که همانگونه

 نیـز  و. اسـت  دیـوان  تجدیـدنظر  شـعب  در تجدیـدنظرخواهی  قابـل  ،دیوان بدوي

 نیـز  قرارهـا  کلیـه  شـامل  مـاده  ایـن  در منـدرج  حکـم  گردیـد  اشاره که همانطور

 کـم ح مثـل  ،باشـد  نمـوده  بینـی پـیش  را دیگري ترتیب ،قانون آنکه مگر گردد می

 فاقـد  تجدیـدنظر،  دادخواسـت  چنانچـه «: داردمـی  عنـوان  که 68 ماده در مندرج

 مهلـــت انقضـــاء از پـــس باشـــد، او اقامتگـــاه ایـــ تجدیـــدنظرخواه مشخصــات 

 رد تجدیـدنظر،  شـعبه  دفتـر  مـدیر  قـرار  موجـب به دادخواست تجدیدنظرخواهی،

 کـه  معناسـت  ایـن  مفیـد  عبارت این پایانی جمله.» است قطعی قرار این. شود می

  .نیست تجدیدنظرخواهی قابل قرار این

، لکن با چنین صراحتی در قانون وجود ندارد ،قرار عدم صالحیت درخصوص

یـابیم کـه   درمـی  48توسـط قانونگـذار در مـاده     شـده کـاربرده کلمات بهدر دقت 

اسـتفاده  » اعـالم «از کلمـه  » ابـالغ «قانونگذار در این ماده به جاي استفاده از واژه 
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هرگاه رسـیدگی بـه شـکایت، در صـالحیت سـایر مراجـع       : 48نموده است. (ماده 

قضایی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صالحیت، پرونده را به مرجع مـذکور  

و چــنانچه موضـوع را در صـالحیت     نمایـد  مـی ارسال و مراتب را به شاکی اعـالم  

مراجع غیرقضایی بداند، ضمن صدور قرار عدم صالحیت، پرونده را به مرجع صالح 

  .). مرجع اخیر مکلف به رسیدگی استنماید میارسال 

قطعـاً   »ابالغ«کارگیري واژه عدم به ،دیگرکار بردن این واژه و یا به سخن به

ده است. بدیهی است کـه بـر عمـل ابـالغ آثـاري      امري عبث از سوي قانونگذار نبو

به تجدیدنظر در مهلت مقـرر در قـانون از    توان میمترتب است که جمله این آثار 

مفید این معناسـت کـه قانونگـذار     »اعالم«تاریخ ابالغ اشاره کرد. استفاده از کلمه 

ت را نپذیرفتـه اسـت. کـه    امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به قرارهاي عدم صالحی

نمود تا شاکی بتواند ود، باید موضوع ابالغ را مطرح میاي جز این متصور باگر اراده

  در مهلت مقرر از تاریخ ابالغ نسبت به آن اعتراض نماید.

کلیـه   330کمااینکه قانونگذار در قانون آیین دادرسـی مـدنی نیـز در مـاده     

قرارهـاي   332هاي عمومی حقوقی را قطعی معرفی کـرده و در مـاده   هآراي دادگا

صـراحت نـام بـرده اسـت؛ کـه قـرار عـدم صـالحیت صـادره از          قابل اعتراض را به

قـانون   تأکیـد صـراحت و  ایـن دسـته نبـوده و بـه     عمومی حقوقی جزء هاي دادگاه

  غیرقابل تجدیدنظرخواهی عنوان گردیده است.

  وجود تعارض و وجوه آن .7

 ایـن  شـد،  بیـان  دیوان قانون 48 ماده در مندرج حکم درخصوص آنچه رغم علی

 حقوقـدانان  از گروهـی  پذیرش مورد همچنان قانون، در تصریح عدم به توجه با موضوع

 کلیـه  کـه  اندیـو  قانون 65 ماده صراحت به توجه با معتقدند افراد از دسته این. نیست

 دیگـري  مفهـوم  قانونگـذار  چنانچـه  اگر دانسته، اعتراض قابل را دیوان بدوي شعب آراء

 قطعیـت  صـراحت به 68 ماده موضوع مانند باید ،نمود می اراده صالحیت عدم قرار براي

 قابـل  قرارهـاي  مدنی دادرسی آیین قانون مانند یا و داد؛می قرار اشاره مورد را قرار این

  .داشتمی عنوان صراحتاً را تجدیدنظر غیرقابل یا تجدیدنظر

این موضوع، باعث ایجاد تعـارض میـان    درخصوصوجود این تفاوت دیدگاه 

آراي شعب دیوان عدالت اداري شده و به حکم قانون، موضوع جهت تعیین تکلیف 
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عمومی دیوان عدالت اداري ارجـاع گردیـد. در    هیأتوحدت رویه به  رأيو صدور 

  عمومی عیناً ذکر خواهد شد. هیأت رأيذیل متن 

  عمومی دیوان عدالت اداري  هیأت رأي
  

  مشخصات رأي

  1393 اردیبهشت 15تاریخ صدور رأي: 

  116/93کالسه پرونده: 

  126شماره دادنامه: 

  .نیست تجدیدنظر قابل دیوان شعب از صادره صالحیت عدم قرارموضوع رأي: 

ــ آقـاي   2، رئـیس دیـوان عـدالت اداري    ـ آقـاي محمـدجعفر منتظـري   1: شاکی

  .الف.الف

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري :رسیدگی مرجع

اعالم تعـارض در آراء صـادر شـده از شـعب دیـوان       :خواسته و شکایت موضوع

  عدالت اداري

  

 نبودن تجدیدنظر قابل یا و بودن تجدیدنظر قابل درخصوص: گردشکار

 صادر اداري عدالت دیوان بدوي شعب سوي از که صالحیتی عدم قرارهاي

 اداري عـدالت  دیـوان  هشتم و سی و سیزدهم اول، شعب آراء بین شود می

 اداري عدالت دیوان اول شعبه هک نحو نــای به است شده ارضــتع المــاع

 قرار صدور نــضم 21/7/1392 -929970900101109 شماره رأي موجببه

 عـام  مرجـع  عنـوان  بـه  دادگستري شایستگی و صالحیت به ،صالحیت عدم

 و تشـکیالت  قانون 65 ماده به مستند را شدهصادر رأي تظلمات، به رسیدگی

 و اعتـراض  قابـل  1392 سـال  مصـوب  اداري عدالت دیوان دادرسی آیین

 ولکن است کرده اعالم اداري عدالت دیوان تجدیدنظر شعب در رسیدگی

 شـماره  آراء موجـب بـه  اداري عدالت دیوان هشتم و سی و سیزدهم شعب

 با 29/7/1392 -9209970903800199 و 21/7/1392 - 9209970901301723

 بـه  مستند دیگر، مراجع صالحیت و شایستگی به صالحیت عدم قرار دورــص

 سال مصوب اداري عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون 48 ماده



  37/  اداريتجدیدنظرخواهی نسبت به قرارهاي عدم صالحیت صادره از دیوان عدالت 

 مرجع به را پرونده مذکور، قرار تجدیدنظرخواهی قابلیت ذکر بدون و 1392

  .اندکرده ارسال دارصالحیت

 2 بند اجراي در الذکر،فوق مراتب به توجه با تعارض کنندگاناعالم

 اداري عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون 89 ماده و 12 ماده

  .اندشده خواستار را رویه وحدت رأي صدور و تعارض رفع 1392 سال مصوب

 رؤسا، حضور با یادشده تاریخ در اداري عدالت دیوان عمومی هیأت

 با بررسی، و بحث از پس. شد تشکیل دیوان شعب دادرسان و مستشاران

  .کند می مبادرت رأي صدور به آینده شرح به آراء اکثریت

  عمومی هیأت رأي

  .است محرز آراء در تعارض: اوالً

 دادرسـی  آیـین  و تشـکیالت  قـانون  48 ماده در کهاین به توجه با: ثانیاً

 صـدور  صورت در است شده مقرر 1392 سال مصوب اداري عدالت دیوان

 و شایسـتگی  بـه  اداري عـدالت  دیـوان  شـعبه  سـوي  از صالحیت عدم قرار

 صالحیت عدم قرار کنندهصادر شعبه غیرقضایی، یا و قضایی مراجع صالحیت

 شـاکی  به را مراتب ،مورد حسب و کندمی ارسال صالح مرجع به را پرونده

 عـدم  قـرار  صـدور  بـا  کـه  معناسـت  ایـن  مفید مذکور حکم .کند می اعالم

 عدم قرار تجدیدنظر قابلیت و شود ارسال صالح مرجع به پرونده ،صالحیت

 در مقـرر  حکم از منصرف موضوع بنابراین .شود مین مستفاد آن از صالحیت

 شـعب  آراء کلیـه  تجدیـدنظر  قابلیت درخصوص الذکر فوق قانون 65 ماده

 و سـیزدهم  شعب آراء مراتب به توجه با. است اداري عدالت دیوان بدوي

ــتم و ســـی ــو هشـ ــدالت اندیـ ــه اداري عـ ــماره بـ ــه شـ ــايدادنامـ  هـ

 29/7/1392 -9209970903800199 و 4/6/1392 -9209970901301153

 است، نکرده اعالم تجدیدنظر قابل را صالحیت عدم قرار اساس همین بر که

 12 ماده 2 دــبن استناد به رأي این. شود می تشخیص قانون موافق و صحیح

 شعب براي اداري عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون 89 ماده و

الزم مشـابه  مـوارد  در مربـوط  اداري مراجـع  سایر و اداري عدالت دیوان

  .تاس االتباع

  يعدالت ادار یواند یعموم یأته یسرئ

 يمحمدجعفر منتظر
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  گیري نتیجه .8

قـانون   65و  48توجه به آنچه ذکر گردید و بـا تحلیـل و مداقـه در مـواد      با

نتیجه گرفت که تکلیف  توان می ،باشد میعمومی نیز  هیأت رأيمبناي  که ان، دیو

بودن یا نبودن قرارهاي عدم صـالحیت در دیـوان عـدالت     تجدیدنظرموضوع قابل 

  طور صریح و شفاف در متن قانون مشخص شده است.  به

 65مورد این موضوع را اسـتناد بـه مـاده    در گیري تصمیماگر چنانچه مبناي 

نتیجه گرفت که قرارهاي عدم صالحیت در دیوان  توان میقانون دیوان قرار دهیم، 

  ت.  اس تجدیدنظرخواهیقابل 

گیـري   ، مستند این تصـمیم 48ماده  عمومی هیأتلکن چنانچه همانند نظر 

  این قرار را مورد تجدیدنظرخواهی قرار داد.   توان نمیواقع گردد، 

از آنجا که قانونگـذار، قـرار عـدم صـالحیت را مـورد تخصـیص قـرار داده و        

رفـت کـه   میدور آن را بیان داشته، انتظار اختصاصاً در متن قانون تکلیف نحوه ص

آورد؛ و دن این قـرار هـم صـحبتی بـه میـان مـی      مورد قابل اعتراض بودن یا نبودر

عمـومی دیـوان عـدالت اداري کـه ذاتـاً       هیـأت دقیقاً به دلیل همین ابهام قـانون،  

گذاري ندارد، در مقام رفع ابهام از قانون برآمده و موضوع را منصـرف   انونماهیت ق

دانسته و امکان تجدیـدنظرخواهی از قرارهـاي عـدم صـالحیت را      65از ذیل ماده 

  مردود اعالم نموده است.  

موضـوع در   رسد لـزوم رفـع ابهـام از ایـن     آنچه به نظر نگارنده می ،در پایان

ل به هریک از دو وجه متصور، خالف یکی ه عممجلس شوراي اسالمی است، چراک

 آیین دادرسی دیوان عدالت اداري است. قانون تشکیالت و  65یا  48از مواد 

 


