شیوهنامه نگارش مقاالت نقد رأی

فصلنامه رویه قضایی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری آمادگی دارد تا مقاالت ارسالی اساتید ،قضات،
پژوهشکران و صاحبنظران را در چارچوبهای زیر دریافت و پس از طی فرآیند ارزیابی منتشر نماید .موضوع نشریه
به صورت مشخص نقد ،تحلیل و معرفی آراء و رویه قضایی و ارائه مطالب پژوهشی در حوزۀ مزبور بوده و تمامی
مقاالت با محوریت این موضوع ارائه میگردد.
الف ـ چارچوب کلی:
 -1مقاله باید دارای بخشهای زیر باشد:
آ .چکیده فارسی و انگلیسی؛ (111تا  011واژه)
بـ .واژگان کلیدی فارسی و معادل انگلیسی آنها؛ ( 0تا  7واژه)
جـ  .متن رأی یا آرای مورد استناد (در صورت وجود)
د .مقدمه ،پیکرۀ اصلی مقاله :شامل بندها و بخشهای مربوطه و نتیجه.
هـ  .فهرست تمام منابع مورد استفاده.
 -2معادل اسامی ،اصطالحات و عالئم اختصاری خارجی به زبان اصلی در پاورقی عیناً درج گردد.
 -0عناوین (تیترها) با روش شمارهگذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی مثل حروف از راست به چپ تنظیم
شود.
 -4در مقاالتی که نیاز به استناد به رأی وجود دارد ،حتیاالمکان جدول مشخصات رأی به ترتیب شامل شماره دادنامه یا
کالسه/شماره پرونده ،تاریخ ،خواسته یا اتهام ،شخص حقوق عمومی در آراء دادگاههای اداری و مرجع رسیدگیکننده (صدور
رأی) درج گردد.
مشخصات رأی (بدوی/تجدیدنظر)
شماره دادنامه:
تاریخ:
خواسته یا اتهام:
خواهان یا خوانده (حقوق عمومی):
مرجع رسیدگیکننده (صدور رأی):
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ب ـ انواع شیوههای نقد رأی
قالبهای موجود برای نگارش مقاله به  0مورد نقد موضوعمحور ،نقد رأیمحور و یادداشت رأی تقسیم میشوند.

 نقد موضوعمحور (پژوهشی) .1هدف این دسته از مقاالت بررسی موضوع واحد در پرتو آراء مختلف است؛ لذا حداقل استناد به دو رأی مشابه در بیان
موضوع ،الزامی خواهد بود.
 .2حجم مقاله حداقل  0111و حداکثر  7111کلمه خواهد بود.
 .0نویسنده باید به دالیل لزوم بررسی آراء مورد بررسی از طریق طرح یک یا چند سؤال یا به طرق دیگر در چکیده یا بدنه
مقاله اشاره نماید.
 .4نویسنده باید به مبانی رأی و رفع ابهامات با ارائه تحلیل و استدالل بپردازد و مطالب و موضوعاتی را که دارای ابهام یا
سکوت هستند ،آن سکوت یا ابهام را با ارائه دیدگاه خود برطرف نمایند.
 .5مطالب نگاشتهشده باید نسبت به تحقیقات پیشپرداخته نوآوری داشته و مطالب جدیدی به ادبیات حقوقی موجود
بیافزاید.
 .6پیشنهاد میشود در این نوع از مقاالت ،آرایی مورد استناد قرار گیرند که در خصوص موضوع واحد اختالف در رویه
وجود داشته باشد.

 نقد رأیمحور فارسی یا غیرفارسی (نقطهنظر): .1هدف این دسته از مقاالت بررسی تفصیلی یک یا چند رأی بوده و محوریت در شیوه نگارش نقد ،متن آراء خواهد
بود.
 .2حجم مقاله حداقل  1511و حداکثر  7111کلمه خواهد بود.
 .0نویسنده بایستی ابتدائاً مختصری از گردش کار و جریان رسیدگی را بیان کند.
 .4نویسنده باید به نقد مبانی صدور رأی و جهات موضوعی و حکمی دادنامۀ صادره پرداخته و نظرات خود را در تأیید یا
رد استنادها و استداللهای قضات بیان میکند.
 .5در این نوع از مقاالت امکان بررسی رویه قضایی نیز وجود دارد.
 .6چنانچه نقد رأی خارجی مورد نظر باشد ،تنها رأی یا آراء خارجی برگردان شده در متن درج میگردد و رأی خارجی
در فایل ضمیمه به پیوست ارسال میگردد .در این نوع از مقاالت نویسنده باید به بررسی و تحلیل رأی پرداخته و در صورت اقتضا
تشابهات و تفاوتهای موجود میان رأی مورد بررسی و رأی یا آراء داخلی بپردازد.
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 یادداشت رأی (یادداشت کوتاه): .1این قالب تنها به قضات محترم کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی اختصاص دارد.
 .2حجم یادداشت رأی حداکثر  5111کلمه بوده و حجم خود رأی در تعداد کلمات محاسبه میشود.
 .0قضات محترم در خصوص آراء صادره خود ،به بیان مبانی و دیدگاههای نظری و نیز تشریح استداللهای خود
میپردازند.

شیوه ارسال:
اساتید ،قضات ،وکال و دانشجویان گرامی میتوانند مقاالت خود را طبق شیوه نامه به نشانی naghdeara@ujsas.ac.ir

ارسال نمایند.
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