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Abstract  
Judicial reasoning is a process in which magistrates reach what they do not know 

using data and information (what they know and clear) when dealing with cases in 

court. Correct passing through this process by the judge results in the acceptance of 

the judgments on the one hand and the acceptance and enforcement of the judgments 

on the other. The following article seeks to analyse whether the reasoning in 

administrative procedure, in view of their features, are distinct from those of 

criminal and civil matters. The results of this descriptive-analytic study show that 

although administrative reasoning has the same components of reasoning in other 

proceedings as: problem explanation, fact discovery, legal rule discovery, analysis, 

and inference, the differences in administrative litigation in terms of parties, 

purpose, subject matter and the like have led to its relative difference with other 

areas of judicial reasoning. This distinction requires that a specialist judge in 

administrative affairs should carry out the process of reasoning in administrative 

litigation. 
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 چکیده
 ها در دادگدا  بداهنگام رسیدگی به پروندد استدالل قضایی فرایندی است که در آن دادرسان به

ندد و مهودول اسدت داندانند و معلوم است(، به آنچه نمیها و اطالعات )آنچه میاستفاد  از داد 
رسند. عبور درست از این فرایند توسط قاضی موجب اتقان آرای صادر  از یک سو و پذیرش می

شود. مقالة پیش رو در پی بررسی و تحلیل این پرسش اسدت و اجرای بوتر آرا از سوی دیگر می
ی در امدور های قضدایهدای آن، از اسدتداللکه آیا استدالل در دادرسی اداری، با توجه به ویژگی

فتده مدنی و کیفری متمایز است؟ نتایج این تحقیق که به روش توصدیفی د تحلیلدی انهدام گر
ها یعندی دهد که اگرچه استدالل اداری همان اجزای استدالل در دیگر دادرسدیاست، نشان می

 دن دعوایتبیین مسئله، کشف واقعه، کشف قاعدۀ حقوقی، تحلیل و استنتاج را دارد، متفاوت بو
هدای داری از حیث طرفین، هدف، موضوع و مانند آن، موجب تفاوت نسدبی آن بدا سدایر حوز ا

ری، استدالل قضایی شد  است و این تفاوت مستلزم این است که دادرس متخصد  در امدور ادا
 اجرای فرایند این استدالل را در رسیدگی به دعاوی اداری بر عود  گیرد.
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 مقدمه
عنوان یدک های خاص خود را دارند. قضاوت نیدز بدهها، روشعلوم در را  کشف حقایق و واقعیت

سدبب شاخة علمی از این قاعدۀ کلی مستثنا نیست. لزوم استفاد  از روش در علوم مختلف بدین
بردارد و در را  رسیدن به هدف دچار لغدزش است که ذهن در مسیر درست کشف واقعیت قدم 

تواندد طریدق نشود و به بیراهه نرود. در قضاوت نیز آنچه برای رسیدن بده حکدم یدا تصدمیم می
(. استدالل قضایی 222: 1391نیا، کشف واقع باشد، استدالل قضایی است )صادق منش و فرخی

شد ، بده های شناختهراساس روشداند و نیز بفرایندی است که در آن دادرس براساس آنچه می
 تواند در خصوص هر پروند  اقدام به صدور رأی کند. رسد، در نتیهه میداند، میآنچه نمی

های دادرسان مهموعه اطالعاتی است که از موضوع مورد اختالف براساس ادلده و دانسته
علت ادرسدان بدهبر این در این مرحله ممکن اسدت دآورند. افزوندست میاظوارات طرفین به

های دیگدر یداری گیرندد و فنی و تخصصی بودن موضوع از متخصصدان و کارشناسدان رشدته
ها اعم از حقوقی و غیرحقوقی مدرتبط، موضدوع سرانهام با استفاد  از تمامی اطالعات و روش

شدۀ حقوقی قرار دهند. ممکن است قاضی در مورد نزاع را در قالب یکی از موضوعات شناخته
جای موضدوع دیگدری قدرار داد  و موضوع تصدرف کندد و اصدوالک یدک موضدوع را بدهتوصیف 

طور کلی تغییر دهد. هر تصمیمی که قاضی در ایدن مرحلده بگیدرد، تدا سرنوشت پروند  را به
گذارد. پد  از تشدخی  موضدوع، کند، تأثیر میانتوای مرحلة رسیدگی بر رأیی که صادر می

بروند و قاعدۀ مرتبط با موضوع را استخراج کنند. همیشه و قضات باید به سراغ منابع حقوقی 
در همه حال احکام حقوقی صریح و شفاف نیستند و دادرسان باید دست به تفسیر و تحلیدل 

علت خألهای قانونی، با مراجعه بده مندابع ثانویده قاعددۀ حقدوقی را آنوا بزنند؛ حتی گاهی به
گیری کنند. سرانهام براسداس شد  تصمیمطرحشناسایی کنند تا بتوانند در خصوص پروندۀ م

های منطقی اعم از قیاس، استقرا و تمثیل اقدام بده ها و با استفاد  از روشها و یافتهاین داد 
ای کده صدور رأی کنند. این فرایندی است که هر دادرس ملزم است در خصوص هدر پروندد 

حث استدالل قضایی، فرایندد و مراحدل کند، انهام دهد. در این نوشتار ابتدا به برسیدگی می
پردازیم. سپ  با عنایت به اینکه دادرسی اداری شکل خاصی از دادرسی صورت کلی میآن به

شدد ، طدرفین دعدوا، هددف فردی دارد که بر نوع دعدوای مطرحهای منحصربهاست و ویژگی
ری خدواهیم گدذارد، در بخدش دوم، بده اسدتدالل در دادرسدی ادادادرسی و غیدر  تدأثیر می

دار دادرسی اداری پرداخت. با عنایت به اینکه در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری عود 
شود تا به این پرسش پاسخ دهدیم است، در پژوهش پیش رو رویة این نواد قضایی بررسی می

 که آیا استدالل در دادرسی اداری متفاوت است یا خیر؟
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 پیشینۀ تحقیق
تر مورد توجه قرار گرفته است و تنوا در مباحث آیین دادرسی دو بحدث تدا استدالل قضایی کم

. ادلة اثبات دعوا، آنچه طرفین دعدوا بدرای اثبدات ادعدای 1حدودی حول این محور وجود دارد: 
خود ملزم یا مهاز به ارائة آنوا هستند، هرچند دادرسان برای کشف موضوع از این ادله اسدتفاد  

عنوان فاعدل اسدتدالل بوط به طرفین دعواسدت و ارتبداطی بده دادرس بدهکنند، این ادله مرمی
. لزوم توجیه رأی و ذکر دالیل و مستندات قضاوت که در حقوق اسدالم همدوار  2قضایی ندارد؛ 

، اگرچه تا حدودی به بحدث اسدتدالل مدرتبط اسدت، اصدوالک آنچده از آن 1مورد تأکید بود  است
ونی رأی است که بخشی از فرایند استدالل است نه تمدامی شود، بیان مستندات قانبرداشت می

مبندا، روش و جایگدا  »توان بده مقالدة گرفته در این حوز  میآن. از جمله معدود کارهای انهام
 اشار  کرد.  منطق حقوقو قیاس در استدالل حقوقی های و کتاب« استدالل قضایی

 

 ادبیات بحث

 2. استدالل1

(. دلیل بده 9735: 1372ستفعال به معنای دلیل آوردن است )دهخدا، استدالل در لغت از باب ا
(. دلیدل را نبایدد بدا 123: 1363شود که برای ثابت کردن امری بیاورند )عمیدد، آنچه گفته می

کنند  و کاشف کند؛ اثباتعلت اشتبا  گرفت، چراکه دلیل چیزی است که کشف و راهنمایی می
و خالق است. علت با حصول معلول مرتبط اسدت و دلیدل بدا که علت ایهادکنند  است؛ درحالی

ها، علت مرتبط با ایهاد اسدت و دلیدل بدرای اثبدات موجده بدودن و نبدودن صدق و کذب گزار 
 3گیدرد و بدا معلدل کدردنگا  جای دلیدل را نمیعبارت دیگر، علت هیچرود. بهکار میها بهگزار 

 (. 152: 1393ری، )آقانظ ساخت 4توان آن را مدللموضوعی نمی
است؛ یعنی چگونده از یدک یدا  5در اصطالح منطقی اما استدالل همان تفکر در حوزۀ تصدیقات

هم (. ذهدن از بده129: 1396)خنددان،  توان قضیه جدیدی را استنتاج کدردچند قضیة معلوم، می
 داندد، بدهکندد و از آنچده میای را کشدف میها و قضایای معلوم، قضایای تاز پیوستن برخی حکم

                                                           
دنی ذکر کرد  بود و مقانون آیین دادرسی  5ر ایران در پیش از انقالب اسالمی این تکلیف را در مادۀ قانونگذا .1

انون اساسی به ق 166تنوا این قاعد  را محترم شناخت، بلکه با اختصاص دادن اصل قانونگذار پ  از انقالب نه
 آن، این امر را در حوزۀ حقوق اساسی ملت وارد کرد.

2. reasoning 
3. explanation 
4. justification 

ا گرم نند هوتصدیق عبارت است از نسبت دادن چیزی به چیزی به ایهاب مانند هوا گرم است یا به سلب ما .5
 (.18د 21: 1397ای، نیست )برای اطالعات بیشتر ر.ک: اژ 
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رسد. همین عمل ذهن که با پردازش معلومات همدرا  اسدت، اسدتدالل ندام دارد داند میآنچه نمی
آیندد و بدر حسداب میهدای اسدتداللی بهاز روش 4 3و تمثیدل 2، اسدتقرا1(. قیداس99: 1397)مرادی، 

دمات تواندد اسدتدالل کندد. داندش قبلدی را مقدمده یدا مقدپایة هریک از این سه روش انسدان می
ای (. نتیهده110: 1397خوانیم )الشدریف، استدالل و دانش یا معرفت جدید را نتیهة استدالل می

آید، ارزش یکسانی ندارند. در روش قیاسدی بده دست میگانة استدالل بهکدام از انواع سه که از هر
یندی شرط یقینی بودن مقدمات، نتیهه همیشه یقینی است. در روش اسدتقرایی نتیهده گداهی یق

 (. 111: 1397گا  یقینی نیست )الشریف، است و در روش تمثیلی نتیهه هیچ

 

 5. استدالل قضایی2

تنوا در موضوع و ماد  که در شکل نیز بدا اسدتدالل در سدایر علدوم متفداوت نه 67استدالل حقوقی
 های استدالل علوم(. با وجود تفاوت در روش، حقوق از شیو 203: 1395است )سیمایی صراف، 

کند. اما در نحدوۀ ترکیدب و اسدتفاد  بده شدکل متفداوتی عمدل ویژ  منطق استفاد  میدیگر به
افزارهای مدرتبط اند که برای استفاد  از آنوا بایدد از دسدتمثابة معادنیکند. منابع حقوقی بهمی

(. در اینهاست که استدالل با سه شدکل خدود در 205: 1395استمداد طلبید )سیمایی صراف، 
های حقوقی را از منابع موجود استخراج و استنباط کندد. گیرد تا گزار حقوقدان قرار می خدمت

شدود، بسدته بده ندوع نظدام اگرچه هر سه شکل این استدالل در استدالل حقدوقی اسدتفاد  می
علت وجدود های حقدوقی نوشدته بدهحقوقی ارزش و اعتبار هریک از آنوا متفاوت است. در نظام

کاربرد دارد، اما ایدن بده  شد  استدالل قیاسی بیش از موارد دیگرز پیش تعیینهای کلی اقاعد 
 های حقوقی نیست.های استدالل در این نظاممعنای نفی ارزش دیگر روش

سدبب در ذیل استدالل حقوقی، استدالل گرو  خاصی از عامالن حقوقی یعندی قضدات را به
کنیم. پد  از تدالل قضدایی از آن یداد مدیویژگی خاصی که دارد، جدا کرد  و تحت عنوان اسد

کنیم و در استدالل حقوقی برای تمایز این قسم از استدالل در مقابل علدوم دیگدر اسدتفاد  مدی

                                                           
1. deduction 
2. induction 
3. analogy 

گری صادق و درست فرض کنیم، قضیة دی است که اگر آنوا را ای مرکب از دو یا چند قضیهقیاس مهموعه .4
 ناست. شود که قطعاک صادق خواهد بود. مثالک هر فلزی رساناست. نقر  فلز است. پ  نقر  رسانتیهه می

د ه همة افراآمد  از بررسی چندین مورد از افراد یک مهموعه باستقرا استداللی است که در آن، حکم به دست
دلیل وجود نوعی شود و تمثیل عبارت است از سرایت دادن حکم یک امر به امر دیگر به  میآن تعمیم داد

 مشابوت میان آنوا.
5.judicial reasoning 
6. legal reasoning 

 .74خ، ص د راسبرای اطالعات بیشتر مراجعه کنید به فرهنگ نظریه حقوقی، نوشته برایان بیک ، ترجمه محم .7
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ها را تحدت عندوان ها هنگدام رسدیدگی بده پروندد ذیل این استدالل، استدالل قضات در دادگا 
سدتدالل از ندوع عمدوم و خصدوص نامیم. رابطة منطقی میان ایدن دو ندوع ااستدالل قضایی می
ند، اما برای مثدال اهای قضایی نوعی از استدالل حقوقیمعنا که تمام استداللمطلق است، بدین

شدمار خصوص مسائل حقوقی اگرچه استدالل حقوقی به استدالل استادان حقوق در دانشگا  در
 روند، استدالل قضایی نیستند.می

کند و ارزیابی قاضدی دادگدا  اسدت از گا  معنا پیدا میاستدالل قضایی دربارۀ تصمیمات داد
تواند فصل خصومت باشدد منظور رسیدن به نتیهه، که هدف آن گا  میدالیل ابرازی طرفین به

اسدتدالل قضدایی 1یا کشف حقیقت و گا  هر دو. این عمل تالشی برای مسدتدل کدردن آراسدت.
از خالل دالیل ابرازشدد  توسدط طدرفین استنتاجی است که دادگا  از وقایع موضوع رسیدگی و 

(. اگر کار عدالم طبیعدی بدا احدراز 213: 1391نیا، آورد )صادق منش و فرخیعمل میدادگا  به
شناس به شناسدایی بایددهای اخالقدی قدانع اسدت، شود و اگر اخالقها( تمام میواقعیت )هست

 (.116: 1388عفری تبار، دادرس باید هم موضوع را دریابد )هست( و هم حکم را )باید( )ج
 

 مراحل استدالل قضایی

، 2. تبیین مسئلة حقدوقی1گانة ذیل است: مراحل یا اجزای یک استدالل قضایی شامل موارد پنج
. اسدتنتاج و 5. تحلیدل قاعددۀ حقدوقی و واقعده و 4، 4. کشدف قاعددۀ حقدوقی3، 3. کشف واقعه2

 نهگانه به قرار زیر است:. شرح مختصر هریک از این مراحل پ5گیری )حکم(نتیهه
 

 تبیین مسئلۀ حقوقی. 1

 ,Ellsworthشود )استدالل حقوقی با ارزیابی و فوم اینکه چه چیزی اتفاق افتاد  است، آغاز می

(. این سؤال به مسئلة حقوقی اشار  دارد. مسئلة حقوقی یک سؤال حقوقی است که 700 :2005
دادگا  نیاز دارد؛ و نتیهة آن به تفسیر دادگدا  دهد و به تصمیم اساس یک پروند  را تشکیل می

درسدتی از قانون بستگی دارد. در این مرحله قاضی مکلف است آنچه را که محل ندزاع اسدت، به
ای برای کشف واقعه و قاعددۀ حقدوقی مدرتبط و صددور حکدم دریابد، چراکه این مرحله، مقدمه

 نوایی است. 

                                                           
ها باید مستدل و مستند به مواد قدانون و اصدولی باشدد کده براسداس آن احکام دادگا »ساسی: قانون ا 166اصل . 1

 «.حکم صادر شد  است
2. Legal issue 
3. Fact 

4. Rule 

5. Judgment 
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 . کشف واقعه2

در ایدن مرحلده دادرس  رسدد.نوبت به کشف واقعه یدا مصدداق میپ  از تبیین مسئلة حقوقی 
های مدورد ندزاع اظودارنظر کندد و اختیار دارد و باید دربارۀ تمام ارکان پیچیدۀ دعدوا و موضدوع

کند کده کند. قانون گا  او را هدایت میدرستی تصمیم او را قوانین و آیین دادرسی تضمین نمی
هری اعتماد کند یا آیین دادرسی او را نسبت به پذیرش دلیل موضوعی را مفروض بداند یا به ظا

(. قاضی در مرحلة احراز واقع با هنهاری 46: 1393سازد )کاتوزیان، و ادامة دادرسی محدود می
(. 116: 1388ای علمی به واقعیت دست یابد )جعفری تبار، ارزشی مواجه نیست و باید به شیو 

اند، بدرای بیدان شدد  2و قانون مهازات اسدالمی 1ن دادرسی مدنیادلة اثبات دعوا که در قانون آیی
شوند. بسته به اینکه هدف دادرسدی حفدو و حمایدت از اثبات موضوع توسط قاضی استفاد  می

منفعت عمومی یا خصوصی باشد، اختیار قاضی در تحصیل دلیل و استفاد  از ادلة اثبات متفاوت 
صل خصومت و حفو منفعت خصوصی اسدت، قاضدی است. از آنها که در دادرسی مدنی هدف ف

پردازد )دادرسی اتودامی( و شد  توسط طرفین به بررسی موضوع میصرفاک در چارچوب ادلة ارائه
(. در دادرسی کیفری از آنها که پای منفعت عمدومی در 112: 1392نقش منفعل دارد )شم ، 

ای کده صدرفاک براسداس ادلدهمیان است، اساساک مأموریت دادرس کشف حقیقت است؛ آن هم نه 
( و این حق و تکلیف را 59: 1388توسط طرفین ارائه شد  است، بلکه دادرس فعال است )تدین، 

 شود. دارد که به طرق مختلف کشف حقیقت کند، چیزی که به آن رسیدگی تفتیشی گفته می
 

 .کشف قاعدۀ حقوقی3

ای حقوقی بدرای مسدئلة پدیش رو در عد پ  از کشف موضوع، قاضی باید به سراغ منابعی برود که قا
های حقوقی نوشته، منبع اصلی قانون است و منابع دیگر در مراتب بعددی گذارد. در نظاماختیار او می

هدای عدالی منبدع اصدلی های حقوقی نانوشته، استفاد  از رویدة قضدایی دادگا گیرند. در نظامقرار می
وجوی عدالت شناس و حکیم در جستی برخالف جامعه(. قاضSpellman, 2012: 54رود )شمار میبه

حل خود را به نظدام حقدوقی و مندابع رسدمی آن آزاد نیست، زیرا حقوقدان و قاضی در نوایت باید را 
منظور (. الزام دادگا  بر اینکه در صدور رأی مستند قانونی آن را بیاورد، به283نسبت دهد )کاتوزیان، : 

 (.43: 1397ستی استنباط از ارادۀ قانونگذار است )الشریف، اطمینان از اطاعت او و در
 قانون اساسی جمووری اسالمی ایران، اولدین منبدع بدرای کشدف قاعددۀ 167براساس اصل 

معتبدر  موردنظر برای حل مسئله حقوقی در نظام حقوقی ایران قانون و در مرتبدة بعددی مندابع
 اسالمی و فتاوای معتبر است. 

                                                           
 قانون آیین دادرسی مدنی. 294تا  194مواد  .1
 .1392فصل پنهم قانون مهازات اسالمی مصوب  .2
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 وقی . تحلیل قاعدۀ حق4
ها کمتر به مدوردی برخدورد رسد. در دادرسیپ  از کشف قاعدۀ حقوقی نوبت به تفسیر آن می

هدا ها،  نق شود که حکم قانون چنان صریح باشد که جای هیچ تفسیری را باقی ننود. ابواممی
خط (. قانونگذار بر سنگی مرمدرین و سدرد دسدت48: 1393ها فراوان است )کاتوزیان، و تناقض

کدت و را حکاکی کرد  است، ولی این دادرسان هستند که باید در صحنة نمدایش آن را حر خود
مثابة قواعد ریاضی نیستند تا قاضی صرفاک (. قواعد حقوقی به39: 1393حیات بخشند )کاتوزیان، 
 مأمور اجرای آنوا باشد. 

از قدانون کده  است. تفسیر قضایی، یعنی تفسدیری 1مراد از تفسیر اینها مدنظر تفسیر قضایی
(. این تفسدیر حدق 46: 1382دهند )دیلمی، وفصل دعوای مطروحه ارائه میها هنگام حلدادگا 

قاضی است و حتی باید گفت بر او واجب است. قاضی وظیفه دارد قانون را تفسدیر و در صدورت 
سدیر شد  است، پایان بخشدد. ایدن تففقدان ن ، کامل کند تا بتواند دعوایی را که نزدش طرح 

تواندد هدر آور اسدت. قاضدی میصرفاک برای دو طرف دعوا و در خصوص موضوع همان دعوا الدزام
(. 51: 1382تفسیری را که موافق ارادۀ قانونگذار و روح قانون تشخی  داد، برگزیندد )دیلمدی، 

دام در موارد نق  قانون، اگر قدرار باشدد قاضدی اقد 2بر تفسیر قانونیبرخی بر این باورند که عالو 
به صدور رأی کند و نگوید که صالحیت رسیدگی ندارد، وی بایدد صدالحیت اختیداری خدود را 

 (.398: 1396کار گیرد و در خصوص موضوع قانونگذاری کند )هارت، به
 

 گیرینتیجه. 5

رسد. تمامی گیری و صدور رأی میپ  از طی مراحل چوارگانةمذکور، نوبت به استنتاج و نتیهه
گیرد که دادرس بتواند در مواجوده بدا حدل مسدئلة منظور صورت میشد  بدینهای گفتهتالش
کندد، در شد  به بوترین شدکل تصدمیم بگیدرد و حکمدی را کده در قالدب رأی صدادر میمطرح

  از پدراستای اجرای عدالت باشد و پذیرش آن از سوی طرفین بوتدر انهدام گیدرد. بندابراین، 
تواندد زند. در این مرحلده قاضدی مییمت به حل مسئله دست آمدن اطالعات الزم قاضی دسبه

عنوان صدغرای شد  رأی صادر کند؛ یعنی موضدوع را بدهبراساس یک حکم کلی و موضوع کشف
له را قضیه قرار دهد و براساس کبرای قضیه )حکم قانونی( در قالب یک اسدتدالل قیاسدی مسدئ

با اسدتفاد   قضایی در آن بسیار موم است، ال که رویةحل کند؛ یا اینکه مانند نظام حقوقی کامن
 زند. باز استدالل تمثیلی رأی صادر کند؛ یا براساس استدالل استقرایی دست به صدور رأی 

                                                           
1. Judicial interpretation  

انون اساسی ق 73آید و براساس اصل عمل میتفسیری که توسط قوۀمقننه از قانونی که قبالک به تصویب رسید  به .2
 ت.بان استفسیر قانون عادی در صالحیت مهل  شورای اسالمی و تفسیر قانون اساسی به عودۀ شورای نگو
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دادرسدی »ای خاص از دادرسی برای رسیدگی به دعاوی اداری تحت عندوان اختصاص دادن شاخه
وت بدودن ایدن قسدم از دادرسدی از دادرسدی مددنی و کیفدری دارد. دغدغدة نشان از متفا« اداری

های فردی در کنار حمایت از منافع عمومی موجب تضمین حاکمیت قانون و حفو حقوق و آزادی
کند و حقوق آنوا ایهاد مراجعی شد که افراد بتوانند آنها که دستگا  اداری برخالف قانون عمل می

(. در واقدع ماهیدت 48: 1391ین مراجع مراجعه کنند )طباطبایی مؤتمنی، نماید، به ارا پایمال می
هایی شد که وظیفة دادرسی اداری را بر عود  دارندد.  متفاوت این قبیل دعاوی موجب ایهاد دادگا

گیرندد؛ هنهارهدایی کده دغدغدة ها تحت سیطرۀ قواعد و الزامات حقوق اداری قدرار میاین دادگا 
 ,Stefanایهاد توازن و هماهنگی میان منافع عمومی و حقوق فردی اسدت ) گیری آنوااصلی شکل

(. موضوع دادرسی اداری، اعمال اداری است، و منظور از آن اعمالی است کده مسدتقیماک 589 :2017
گیدرد توسط دولت یا زیر نظر آن با هدف حفو نظدم عمدومی و تدأمین مندافع عمدومی انهدام می

کدده ایددن اعمددال بددرخالف قدانون باشددند و موجددب نقددض حقددوق و ی(. زمان23: 1388)ابوالحمدد، 
شدد  رسدیدگی بده ایدن بینیهای پیشتوانند با مراجعه به دادگا های فردی شوند، افراد میآزادی

دعاوی را برابر قانون درخواست کنند. در این قبیل دعاوی برخالف دعاوی مدنی و کیفری فرض بر 
عنوان عضدو ثابدت ایدن دعداوی بدا در اختیدار داشدتن ادار  بدهبرابری طرفین دعوا نیست، چراکده 

امتیازات و اختیارات ویژ  برتری چشمگیری نسدبت بده طدرف دیگدر ایدن رابطده، دارد. بندابراین، 
طورکه پیداست، طرفین دعوای اداری، هدف و موضوع آن با دیگر دعاوی متفداوت اسدت کده همان

تأثیر خواهد داشت. در این قسدمت چگدونگی اجدرای شک بر استدالل دادرس اداری این تمایز بی
 شود.گانة استدالل قضایی در فرایند  دادرسی اداری بررسی میمراحل پنج

 

 . مسئله حقوقی در دادرسی اداری 1

کندد؛ و دادرس قضایی نیز فرایند استداللش را با این سؤال که چه اتفاقی افتاد  اسدت، آغداز می
عنوان نتیهة اسدتدالل ستین گام برای رسیدن به حکم قضایی بهفوم و تبیین مسئلة حقوقی نخ

روست کده از لحداش شدکلی در آنودا قضایی است. دادرس اداری نیز اصوالک با مسائل حقوقی روبه
شاکی شخ  حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی و طدرف شدکایت دسدتگا  دولتدی اسدت. ایدن 

افتدد اداری است. اگرچه گاهی اتفاق میهای مطروحه در دادرسی روندی ثابت در تمامی پروند 
که طرف شکایت به ظاهر دستگا  دولتی یا هیأت وابسته به دسدتگا  دولتدی باشدد، در واقدع دو 

گیرند؛ بدرای مثدال در دعداوی کدار و کدارگری طدرف شخ  حقیقی در مقابل یکدیگر قرار می
کار است؛ اما در واقع دعوای شکایت به ظاهر هیأت حل اختالف کارگر و کارفرما وابسته به ادارۀ 

 کارگر در مقابل کارفرماست.
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طدرح از سوی دیگر، در دعاوی اداری که در قالب مسائل حقدوق اداری ندزد دادرس اداری م
جانبه وجود دارد: حقوق فردی، نفع یدک سدازمان دولتدی و مندافع شوند، منافع و حقوق سهمی

ی کندد؛ از نه باید بده دعداوی اداری رسدیدگگاعمومی. دادرس اداری با لحاش کردن این نفع سه
 اند.این حیث مسائل حقوق اداری با مسائل حقوقی دیگر از لحاش شکلی و ماهوی متفاوت

 

 . کشف واقعه در دادرسی اداری2

ای کده بده موجدب قدوانین طورکه بیان شد، در این مرحله قاضی تکلیف دارد با استفاد  از ادلدههمان
  دارند و گا  قاضی مکلف به کشدف و اسدتفادو گا  طرفین آنوا را عرضه می اندمختلف شناسایی شد 

ثبدات ااز ادلدة  از آنواست، به کشف و احراز موضوع مورد نزاع بپردازد. در بحث کشف واقعه و استفاد 
واقعده  به دو سیستم تفتیشی و اتوامی و نقش منفعل و فعال دادرس اشار  شد، حال در بحث کشدف

 ادلة اثبات در بحث دادرسی اداری موضوع تا حدود زیادی متفاوت است. و استفاد  از
شود کده قانونگدذار با بررسی قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مشخ  می

هیچ مادۀ قانونی را به بحث ادله و چگونگی اثبات در این قانون اختصداص ندداد  اسدت و براسداس 
شدود، در کلید حل مشدکل در مدوارد آیدین دادرسدی محسدوب می که 1این قانون 122عموم مادۀ 

شدد  در ایدن قدانون بحث ادلة اثبات باید به قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد و ادلة شناخته
( در خصوص دادرسی اداری نیز اعتبار دارند. در بحث تفتیشی یا اتودامی بدودن 294تا  194)مواد 

قانون تشکیالت و آیدین دادرسدی  56ن فرایند به موجب مادۀ دادرسی اداری و نقش دادرس در ای
تدوان ایدن ندوع دادرسدی را از ، قاضی نقش فعالی در فرایند دادرسی دارد و می2دیوان عدالت اداری

نوع تفتیشی قلمداد کرد. در دادرسی اداری، دادرس باید تحقیقات الزم را برای حصول اطمینان از 
های شوروندان انهام دهدد و شدوروندانی تضییع حقوق و آزادی تحقق اصل حاکمیت قانون و عدم

اند، یاری رساند تدا بده ایدن ترتیدب ندابرابری را که از دسترسی به بسیاری از ادله و مدارک محروم
(. در 65: 1394زاد ، میان ادار  و شوروند در دادرسی اداری تا حدی جبران شود )زارعی و محسن

 28شدعبة  20/09/1398مدور   9809970956303775امدة شدمارۀ توان بده دادناین زمینه می
نظدر بده اینکده »... صراحت بیان شد  است: تهدیدنظر دیوان عدالت اداری اشار  کرد که در آن به

بر فصل خصومت، اعمال نظدارت قضدایی و کسدب اطمیندان از بقدای هدف از دادرسی اداری عالو 

                                                           
ن کوت در ایوارد ست دیوان و وکالت و سایر مابالغ اوراق، آرا و تصمیما ۀمقررات مربوط به رد دادرس و نحو .1

ی انون اجرادنی( و قعمومی و انقالب )در امور م یهااست که در قانون آیین دادرسی دادگا  یبیترتقانون به
 . احکام مدنی مقرر شد  است

ز نی یواند ةد و شعبکنگا  شاکی یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخ  حقیقی یا حقوقی را درخواست  هر. 2
 نیز نسبت تواند رأساکدیوان می ةند. شعبکنسبت به اخذ توضیح اقدام می ،آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند

  .به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید
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و دادرس اداری بدرخالف دادرس مددنی در مقدام  ادارۀ عمومی در چارچوب حاکمیت قانون اسدت
 «.رود...رسیدگی منفعل و مشمول قاعدۀ منع تحصیل دلیل به شمار نمی

در دادرسدی مددنی و کیفدری بدار ارائدة « البینه علی المدعی»از سوی دیگر براساس قاعدۀ 
انه دلیل بر عودۀ مدعی است، این امر در خصوص روابط میان اشخاص بده نظدر عدادی و منصدف

اند، اما این قاعد  در دعدوای آید، زیرا فرض بر این است که دو طرف دعوا کم و بیش مساویمی
قانون تشکیالت و آیدین دادرسدی دیدوان  44اداری و دادرسی اداری تعدیل شد  است. در مادۀ 

ها و سایر مؤسسات و مأموران ایهاد شدد  تکلیف برای واحدهای دولتی، شورداری 1عدالت اداری
ست که اسناد و مدارک مؤثر در دادرسی را ارسال کنند و ضمانت اجرای عدم انهام این تکلیف ا

بینی شد  است. علت اینکه بار ارائة دلیل در دادرسی اداری تعدیل شد  این اسدت کده نیز پیش
در مورد دعاوی اداری موضوع ناظر بر روابط میان فرد و ادار  است و رابطة مساوی که در دیگدر 

شود. در ایدن حالدت اغلدب تنودا ادار  اسدت کده وی وجود دارد، در دعاوی اداری دید  نمیدعا
تواند به ادار  دستور دهد تدا رو، در حقوق اداری قاضی میمدارک مثبته را در اختیار دارد. ازاین

تمامی اسناد و مدارک مربوط به یک قضیه را عرضه کند، ولو آنکده ادار  نداگزیر باشدد بده ارائدة 
بر رو، قاضی نیز، عالو (. ازاین113: 1373شود )حبیبی، الیلی بپردازد که علیه وی استفاد  مید

طرفین دعوا، نسبت به اثبات واقعة حقوقی، وظیفه دارد. دلیل اثبات واقعة حقوقی در اینها نیدز، 
شمارد.  اصوالک، همان ادلة عمومی دعواست، مگر اینکه قانونگذار در موردی دلیل خاصی را معتبر

اما، شیو  استدالل برای اثبات واقعه و حقایق خارجی، بستگی به ماهیت آن واقعده دارد: گداهی 
واقعة مورد ادعا ماهیت اجتماعی و عرفی دارد، و شیوۀ اثبات آن همان شیوۀ مطالعات اجتماعی، 

ایی های اجتماعی است؛ گداهی واقعدة ادعدیعنی استقرایی است؛ مانند وقایعی که از جن  عرف
موضوعی علمی و تهربی است که وصفی حقوقی دارد، در ایدن صدورت، بده شدیوۀ تهربدی و بدا 

 شود. ها و ابزار متناسب اثبات میاستفاد  از سنهه

                                                           
ها و سایر مؤسسات دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شورداری شعب از هریک یا دیوان رئی  درخواست صورت در .1

لبه های مورد مطاد ند ظرف یک ما  از تاریخ ابالغ نسبت به ارسال اسناد و پروناآنوا مکلف عمومی و مأموران

 هدر صورت موج که ارسال اسناد ممکن نباشد، دالیل آن را به دیوان اعالم کنند.اقدام نمایند و درصورتی

به به م شعف، به حکمهدد و امتناع از ارسال ظرف یک ما ، مستنک ةندانستن دالیل توسط دیوان و مطالب

  تا یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماانفصال موقت از خدمات دولتی از یک ما  تا یک سال یا کسر یک

ه دالیل و شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جوت دستیابی بسال محکوم می

شد  بندیبقهاسناد ط ةمطالب جود در پروند  نیست.مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن مو

 گیرد.مطابق مقررات مربوط صورت می

 انهام از وطهمرب ولئمس امتناع مراتب ماد  این در مذکور موارد برعالو  است مکلف دیوان ةشعبد  تبصر 

 ی صالح اعالم نماید.یرا جوت تعقیب کیفری به مرجع قضا قانونی وظایف
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 . کشف قاعدۀ حقوقی در دادرسی اداری3
 شدد  بدرود. مندابعبرای یافتن قاعدۀ حقوقی، دادرس اداری باید به سراغ منابع حقدوقی شناخته

وجو کدرد. مندابع شود، جستمی را قاعدتاک باید در منابع کلی که برای حقوق ذکر میحقوق عمو
مطالعده  وحقوقی را در چوار دسته: الف( قانون، ب( رویة قضایی، ج( عرف و د( دکترین بررسی 

طورکه ذکر شد، بسته به اینکه سیستم حقوقی نوشته یا عرفدی باشدد، اهمیدت و اند. همانکرد 
 شود. بع دستخوش تغییر میترتیب این منا

در این مرحله دادرس اداری همانند دیگر دادرسان برای یافتن قاعددۀ حقدوقی متناسدب بدا 
رود. نخستین منبدع قدوانین هسدتند؛ در موضوع مورد اختالف به سراغ منابع حقوقی مذکور می

قدانون اسدتخدام بر قوانینی مانند خصوص قوانین باید در نظر داشت در نظام حقوقی ایران عالو 
های مستقیم کشوری، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون شورداری، قانون کار، قانون مالیات

نامده، شدمار قدوانین، آیینآیندد، بیشدمار میو ... که تا حدودی قوانین مادر در حقوق اداری به
این نظدر کدار  بخشنامه، دستورالعمل و ... وجود دارد که محل استخراج قواعد حقوقی است و از

توجوی بده مدوازین علت بیکند. در این زمینه باید توجه داشت که بهدادرس اداری را دشوار می
تقنین در این حوز ، گا  این وظیفه بر عود  دادرس اداری قرار دارد که از اعتبار ایدن قدوانین و 

 شمار اطمینان حاصل کرد  و سپ  براساس آنوا حکم صادر کند.مقررات بی
سوی دیگر، با توجه به نوپا بودن حقوق اداری در ایران و خأل قانونی در بسیاری از مدوارد، از 

تدرین نقدش آن ایهداد عنوان منبع حقوقی دارد که نخسدتین و مومرویه قضایی نقش مومی به
هدای حقدوقی ویژ  در نظامهنهارها و قوانینی است که پیشتر از این در خصوص رویة قضایی به

طور مسدتقیم هنهارهدایی در نظدام حقدوقی عیت نداشته اسدت. رویدة قضدایی بدهنوشته موضو
 (.644: 1397کند )عباسی و همکاران، موضوعه وارد می

نامده، بخشدنامه، با توجه به متعددد بدودن مندابع قدانونی حقدوق اداری مانندد قدانون، آیین
قررات جدید و مشدخ  دستورالعمل و غیر  و نسخ قوانین و مقررات قبلی به موجب قوانین و م

دلیل خألهای قانونی در حقوق اداری، نبودن موارد ناسخ و منسو ، اهمیت یافتن رویة قضایی به
وظیفة دادرس اداری در یافتن قواعد حقوقی مرتبط با موضوع از دادرسان دیگدر متمدایز اسدت. 

انین و مقدررات دادرس باید هم مفووم و حدود و ثغور موضوع و هم حکم متناسب با آن را در قو
بر تفاوت در منابع کشدف قاعددۀ حقدوقی مربدوط بده دعدوای عمدومی، موضوعه پیدا کند. عالو 

دادرس در این قبیل دعاوی در جایگا  تشخی  مقتضای جمع بدین حقدوق و مندافع اشدخاص 
ی است؛ به بیان دیگر، ایهاد توازن بین عدالت معاوضی و عدالت توزیعی خصوصی و منافع عموم

تدوان دیدد، ترین مقدررات هدم میاست. از آنها که حضور منافع عمدومی را حتدی در خصوصدی
تواند تنوا در مقرراتی که کلیت آن مربوط به حوزۀ حقوق عمومی و اداری است، در دادرس نمی

 پی قاعدۀ حقوقی باشد.
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 و تفسیر قاعدۀ حقوقی در دادرسی اداری. تحلیل 4

کنیم که آیا ایدن قسدم از بحث تفسیر قاعدۀ حقوقی در استدالل اداری را با این پرسش آغاز می
فرد تفسددیر اسددت یددا خیددر؟ هددای خدداص آن دارای شددیوۀ منحصددربهدلیل ویژگیاسددتدالل بدده

ایی اسدت و آن فراینددی طورکه ذکر شد، مقصود از تفسیر در فرایند استدالل، تفسیر قضدهمان
ای که نوعداک فاقدد منظور تعیین مدلول قاعد است که طی آن دادرس در حدود انهام وظیفه و به

صراحت کافی است یا تعیین حدود شمول قاعدۀ مزبور مبادرت به شناسدایی و اعمدال مفودومی 
 (.264: 1397کند )یاوری و مورآرام، مشخ  و معین برای آن می

توان آنوا را بده دو دسدتة کلدی طور کلی میهای تفسیر وجود دارد که بهز شیو انواع مختلفی ا
گرا قرار دارد و کرد. منشأگرایی تحت تأثیر هرمونتیک عینیت مکاتب منشأگرا و مکاتب پویا تقسیم

شدود دهدد، تقسدیم میگرایی کده اصدالت را بده مؤلدف میگرایدی و نیدتبه دو دستة اصدلی متن
های ایدن مکتدب، در عنوان یکدی از شداخهگرایان بده(. براساس دیدگا  متن82: 1392)الریهانی، 

وجو کرد که در ابتدای کار و در زمان تصویب موردنظر تفسیر یک متن باید همان معنایی را جست
( و براساس قصدگرایی قاضی باید مطابق قصد و نیت قانونگذار قانون 30: 1396بود  است )یاوری، 

هدای قضات برای پی بردن به این قصد بایدد بده پیشدینة تقنیندی از جملده گزارش را تفسیر کند.
(. در مقابل این مکاتب، مکاتدب پویدا 267: 1396های تقنینی مربوطه مراجعه کنند )یاوری، هیأت

قرار دارند که معتقدند واژگان دارای معنای ثابدت و محصدلی در طدول زمدان نیسدتند، بلکده ایدن 
 (.269: 1396دهد )یاوری، شوند  است که به آنوا معنی میدگرگون هایشرایط و زمینه

با توجه به این موارد باید بررسی کرد که شدیوۀ تفسدیر در دادرسدی اداری بده چده شدکلی 
دهد کده در ایدن حدوز  است؟ بررسی آرای صادر  از سوی قضات دیوان عدالت اداری نشان می

رو پاسخ به پرسش ابتدایی این بحث منفی است؛ ینفردی وجود ندارد. ازاشیوۀ تفسیر منحصربه
کنندد و بیشدتر های استدالل موجود استفاد  میدادرسان اداری در دیوان عدالت اداری از شیو 

تواندد به مکتب منشأگرا گرایش دارند. اما صرف تکیه بر این مکتدب و ارائدة تفسدیر لفظدی نمی
یگر، خألهای قانونی بسدیاری در حقدوق اداری مقتضیات حقوق اداری را برآورد  کند. از سوی د

اند و نیازمند وجود دارد، که همزمان با گسترش دامنة مداخالت دولت در تمامی امور پدید آمد 
عنوان هددف و وظیفدة تفسیری فراتر از لفو برای کنترل دولت و حمایت از حقوق شوروندان به

بدر مدتن ، قضات دیوان عددالت اداری عالو دیوان عدالت اداری است. بنابراین، در تفسیر قضایی
قوانین و تفسیر لفظی باید اصولی چون برابری، عدم تبعیض، استمرار، انطباق، انتظارات مشدروع 

(. تنوا از این طریق است که احکام صادر  از سوی 179: 1396و ... را مدنظر قرار دهند )یاوری، 
توانند در راستای حمایت هرچده رسی اداری میعنوان نتیهة استدالل داددیوان عدالت اداری به

رسدد کده تفسدیر نظر میهای افراد باشند. با توجه به اصول مدذکور، بدهبیشتر از حقوق و آزادی
قاضی در رسیدگی اداری ترکیبی از تفسیر ادبی، اصولی و منطقی است و چون رسیدن به توازن 
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دی، سیاسدی و فرهنگدی جامعده اسدت، عادالنه بین منافع خصوصی و عمومی تابع شرایط اقتصا
 توان تفسیر مضیق را اعمال کرد؛ بلکه باید تفسیر موسع ورو اصوالک در رسیدگی اداری نمیازاین

 تا حدودی آزاد را در پیش گرفت.
 

 . استنتاج در دادرسی اداری5

گرفته در خصوص رویة قضایی دیوان عدالت اداری این نتیهه حاصدل های صورتبا بررسی
شود که بیشتر آرای صادر  از سوی شعب در قالب استداللی قیاسی اسدت. در واقدع بدا می

رو فرض بدر ایدن اسدت کده حکدم توجه به اینکه نظام حقوقی ما از نوع نوشته است، ازاین
بینی شد  است و دادرس اداری پد  از تشدخی  تمامی دعاوی در قوانین و مقررات پیش

قالب یک استدالل قیاسی اقدام به صدور رأی کند. برای تواند در موضوع و حکم قانونی می
مدور   9209970955500035دیوان عددالت اداری در دادنامدة شدمارۀ  15نمونه، شعبة 

( که به تأیید شعبة 747: 1392)مهموعه آرای قضایی دیوان عدالت اداری،  13/12/1392
رض طالق از همسر دوم تهدیدنظر نیز رسید  است، در بحث برخورداری زوجة دائم در ف 5

حسدب »...کندد: قانون حمایت از خانواد  چنین رأی صدادر می 48با وحدت مالک از مادۀ 
دارد؛ زوجة که بند یک آن اشعار می 1/12/1391قانون حمایت از خانواد  مصوب  48مادۀ 

گردد و ازدواج وی مانع این امدر دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می
واسدطة وقدوع طدالق از همسدر دوم وی را از برخدورداری از تبع آن عندوان بهنبود  تدا بده

مستمری همسر اول محروم سداخت... حکدم بده ورود شدکایت و برخدورداری از مسدتمری 
خصوص  اگرچه آن مادۀ قانونی حکمی در«. گرددبازماندگان از همسر اول صادر و اعالم می

گذارند، یکدی جا میهمسر را از لحاش آثار و نتایهی که بهطالق ندارد، قاضی طالق و فوت 
 دانسته و با استفاد  از تمثیل اقدام به صدور رأی کرد  است.

در  17/01/1382مدور   29همچنین شعبة د  دیدوان عددالت اداری طدی دادنامدة شدمارۀ 
علت هخصوص شکایت شاکی از سازمان بیمة تأمین اجتماعی قرار عدم اسدتماع صدادر کدرد ، بد

آنکه همان دعوا سابقاٌ طرح شد  و در حال رسیدگی در مرحلة تهدیددنظر بدود  اسدت. مسدتند 
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اسدت.  20مادۀ « ت»دادگا  مزبور اتخاذ وحدت مالک از بند 

شد  بین همان اشخاص، رسیدگی شدد  و در مدورد آن که شکایت طرحبه موجب این بند وقتی
شود، ن  قانون شود. چنانکه مشاهد  میصادر شد  باشد، قرار رد شکایت صادر میحکم قطعی 

در خصوص رد شکایتی است که سابقاک طرح شد  و حکم قطعی در مدورد آن صدادر شدد  و بده 
که مدورد دعدوا شدکایتی اسدت کده اصطالح اعتبار قضیه محکوم بوا را پیدا کرد  است، درحالی

 مرجع تهدیدنظر در حال رسیدگی است.سابقاک طرح شد  و اکنون در 
علت نبود حکدم قدانونی صدریح، دادرسدان در قالدب در برخی آرای صادر  از سوی شعب به
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نوعی اند. در چنین مدواردی قاضدی بدهاقدام به صدور رأی کرد  استدالل تمثیلی )قیاس فقوی(
ه منطبدق بدر اصدول و ای اسدت کدگوندهدست به قانونگذاری زد  است. اما این قانونگذاری او به

(. در ایدن 402: 1396اند و جایی در قوانین دارند )هدارت، دالیلی مبنایی است که پذیرفته شد 
 زمینه به این مثال توجه کنید: 

های دولتدی، مسدتخدم قانون نحوۀ تعدیل نیدروی انسدانی دسدتگا  3به موجب تبصرۀ مادۀ 
های های مربوط به ایدام مرخصدیالعاد وقتواند هنگام تقاضای بازنشستگی، حقوق و فرسمی می

نشدۀ خود را مطالبه کند. دربارۀ کارمندد متوفدا نیدز حقدوق مزبدور بده ورا  استحقاقی استفاد 
خصوص کارمند مستعفی که از حقوق و مزایای خدود  شود. این قانون درقانونی وی پرداخت می

در  1836/85پرونددۀ کالسدة  دیدوان عددالت اداری در 23استفاد  نکرد ، ساکت اسدت. شدعبة 
مواجوه با خواستة کارمند مستعفی که از حقوق و مزایای خود استفاد  نکدرد  بدود، بدا وحددت 

با اسدتفاد  »... قانون مذکور بدین شرح حکم به ورود خواسته صادر کرد  است:  3مالک از مادۀ 
مند بازنشسدته و متدوفی قانون نحوۀ تعدیل نیروی انسانی که دربارۀ کار 3از وحدت مالک مادۀ 

«. است، حقوق و مزایای کارمند مستعفی که از مرخصی استفاد  نکرد  است قابل پرداخت است
ای اسدتدالل قیاسدی )برهدانی( اگرچه در این حکم به وحدت مالک استناد شد  است که گونده

ندان است، اگر کشف علت این حکم به سر حد تنقیح مالک هم نرسد، بلکده در ایدن بدار  اطمی
توان حکم را تعمیم داد، زیرا امور اداری اغلب تدابیر اجرایی دنیوی است که حاصل شود نیز، می
های خردمندد و از های خردمندانه و حکیمانه بنیداد شدد  اسدت؛ کده انسدانبر تهربیات و عرف

ندان توانندد آنودا را در حدد اطمیهای اخالقدی میجمله دادرسان دانا، باتهربه و پایبند به ارزش
بخشی درک کنند؛ نه بنیادهای مابعد الطبیعی فراتاریخی و اخروی که شناسدایی آنودا تنودا در 

 اختیار خداوند و نمایندگان او باشد. 
مددور   9209970902900319دیددوان عدددالت اداری نیددز در دادنامددة شددمارۀ  29شددعبة 

یدگی بده رأی ( در رسد15: 1392)مهموعه آرای قضدایی دیدوان عددالت اداری،  31/01/1392
قانون شورداری، با تمسک به اسدتدالل تمثیلدی چندین رأی صدادر کدرد   100کمیسیون مادۀ 

هدا مشدابه است که با توجه به اینکه در ملک مهاور موضوع شکایت که از لحاش شرایط و ویژگی
هستند، کمیسیون اقدام به صدور رأی جریمه کدرد  اسدت، صددور رأی تخریدب در ایدن ملدک 

 یض نارواست و حکم به ورود شکایت صادر کرد  است.مصداق تبع
سی اداری, از جدن  امدور اجتمداعی, عالو ، برخی موضوعات در حقوق و از جمله در دادربه

اند آنوا نوعی و اکثری است. منطق اثبات و نفی ان امور الزاماک استقرایی است و قضات هم موظف
ای با استدالل اسدتقرایی مشداهد  نشدد, لکدن هرا به روش استقرایی بررسی کنند. اگرچه دادنام

 شک استدالل استقرایی از طرق معتبر استنتاج، و از جمله در دادرسی اداری، است. بی
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 گیرینتیجه
شدود عنوان فرایند عبور از معلومات به مهووالت توسط دادرسان موجدب میاستدالل قضایی به

تدر و د و خروجدی آن صددور آرای متقنها توسدط قضدات همدوار شدومسیر رسیدگی به پروند 
یابدد. در ایدن تری خواهد بود و اقبال جامعه در پذیرش و اجرای آنوا نیدز افدزایش میمستحکم

ای که شامل تبیین مسئله، کشف وقایع، کشف قاعدۀ حقدوقی، تحلیدل قاعددۀ مرحلهفرایند پنج
ع و اطالعات حقوقی از مندابع و بر منابشد ، عالو حقوقی و استنتاج است، بسته به مسئلة مطرح

که دادرس در شود. درصدورتیهای منطقی استفاد  میاطالعات غیرحقوقی علمی و فنی و روش
درسدتی یافتن اطالعات اولیه که شامل کشف موضوع، کشف حکم قانونی و تفسدیر آن اسدت، به

تصمیمی که در قالب عمل کند و در مرحلة استنتاج نیز از ابزارهای علم منطق استفاد  کند، در 
 کند، احتمال اندکی از خطا وجود خواهد داشت.حکم قضایی اخذ می

هدای ایدن دعداوی دلیل ویژگیشوند. بهدر حقوق اداری، دعاوی تحت عنوان دعاوی اداری مطرح می
دلیل خداص گیرد. در نوشتار حاضر نشان داد  شد کده بدههای اداری انهام میرسیدگی به آنوا در دادگا 

ودن ماهیت این دعاوی اگرچه استدالل قضایی در فرایند و اجدزایش در ایدن قسدم از دادرسدی تفداوت ب
رویدة  در خصدوصگرفتده های انهامندارد، از لحاش محتوا و روش کار تا حدودی متفاوت اسدت. بررسدی

ن اسدت کده عنوان نواد قضایی متولی دادرسی اداری در ایران، حاکی از ایدقضایی دیوان عدالت اداری به
برخورداری از دانش و موارت استدالل قضایی چندان مورد توجه قرار نگرفته است؛ چراکده قانونگدذار در 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صرف سابقة کار قضایی و در برخدی مدوارد،  4مادۀ 
ز گدرایش آن، را بدرای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری حقدوق )یدا مددارک حدوزوی همتدراز(، فدارغ ا

ویژ  در بحث کشف موضوع، کشدف قاعدد  که انهام دادرسی اداری بهقضاوت کافی دانسته است، درحالی
ة کدار قضدایی و وق عمومی و اداری اسدت و صدرف سدابقو تفسیر آن نیازمند دانش تخصصی منطق حق

مرجع گدا  آنقددر کوتدا  و  مدرک غیرمرتبط پاسخگوی این امر نیست. از سوی دیگر، آرای صادر  از این
مهمل هستند که حتی مادۀ قانونی استنادی در آنوا درج نشد  است تا چه رسد به استدالل قضایی کده 

توجوی به حقیقدت اسدتدالل قضدایی و گانة مذکور طی شد  باشد. این امر نشان از بیدر آن مراحل پنج
ن دیدوان عددالت اداری، قانونگدذار زمیندة اداری دارد. خوشبختانه در طرح جدید اصدالح مدوادی از قدانو

عنوان قاضی در این نواد فراهم کدرد  آموختگان حقوق عمومی را پ  از طی مراحل الزم بهجذب دانش
تواند در کنار آموزش درسدت اسدتدالل قضدایی در مفودوم عدام و اسدتدالل خداص است که این امر می

های این پدژوهش، اسدتدالل مینه باشد. براساس یافتهقضایی در دادرسی اداری، گامی رو به جلو در این ز
قضایی در حوزۀ دادرسی اداری، حسب مورد و با توجه بده ماهیدت واقعیدات موضدوعی و مسدئلة اداری، 
ممکن است به یکی از سه روش: قیاسی )برهانی(، استقرایی یا تمثیلی )قیاس فقوی و حقدوقی( صدورت 

 های قضایی اداری یکسان نیست. ز مهموع استداللها اگیرد؛ اگرچه سوم هریک از این روش
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