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 قضایی یالگو و چارچوب نقد و تحلیل آرا
 

 یاوری اسداهلل
 

 مقدمه

یک حقوقـدان در نقـد و تحلیـل آراء قضـایی، از طریـق شناسـایی و معرفـی        
چنین اصول و رژیم حقوقی به حوزه و موضوع رأی و همرویکرد)های( نظری مربوط 

حاکم بر موضوع دعوی، میزان انطباق و یا سازگاری رأی موردنظر بـا نظـم حقـوقی    
تأیید و یا رد کلی یا جزئـی تصـمیمات    و نسبت به موجود را مورد ارزیابی قرار داده

اظهـارنظر   شده مبتنی بـر مالحظـات فـوق    تدالالت ارائهـتندات و اسـی و مسـقاض
 نماید.   می

( نشـان دادن جایگـاه و   1گیـرد:  نقد آراء قضایی با دو هدف عمده صورت مـی 

شـده )رویـه قضـایی( در نظـم حقـوقی، اجتمـاعی،       حل قضایی ارائهنقش و تأثیر راه
( بحـ  و بررسـی آثـار    2های متـأثر از آن؛  سیاسی، اقتصادی، اخالقی و سایر حوزه

ت یا منفی و یا ترکیبی از آن حسب مـورد( بـا رویکـردی    )مثب ها آن مزبور و ارزیابی
یار نموده است. به عبارت ـیت بسـد اهمـایی را واجـنقادانه. این اهداف، نقد آراء قض

دیگر، منتقد با معرفی و تحلیل و نقـد مفهـوم، قلمـرو و ارزش رأی مـورد بررسـی،      
برد نقـد و تحلیـل آراء   نماید. بنابراین، منفعت عملی و کـار اهداف مزبور را دنبال می
های حقوقی مورد استفاده قضات در حقوق موضـوعه  حلقضایی، تبیین و تشریح راه

توانـد مـورد اسـتفاده    مـی  و ضمن اشاره به نقاط قـوت و ضـعف احتمـالی آنهاسـت    
 های متأثر از آن قرار گیرد.های مختلف جامعه حقوقی و سایر بخش بخش

 
 علمی دانشگاه شهید بهشتی تئعضو هی 

yavariamir@hotmail.com 
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هـایی  هـا و چهـارچوب  هـا، روش ژگـی اما یک نقد و تحلیل مطلـوب از چـه وی  
چنین رغم تفاوت و تنوع در حوزه و موضوع آراء قضایی، نوع و همبرخوردار است؟ به

هـایی  د را با دشواریـگویی واحـمرحله دادرسی )یا مرجع صادرکننده حکم( ارائه ال
سازد، لیکن با عنایـت بـه اصـول و عناصـر مشـترک آراء در هـر حـوزه و        مواجه می
توان الگویی کلی ارائـه نمـود. درهرحـال، حسـب     و در هر سطح قضایی میموضوع 

مورد و درخصوص مالحظات خاص مربوط به یـک دسـته یـا طبقـه خـاص آراء در      
 مباح  مربوط، اشارات مقتضی صورت خواهد گرفت.

شکل، چارچوب و ترتیب ارائه مطالب در نقد و تحلیل، از قواعد کلی شکل و 
نماید. بر همین اساس، یک نقد رأی مطلوب، ی میروش و آیین پژوهش پیرو

ای منظم و منطقی متشکل از عنوان، پالن، مقدمه، بدنه یا متن، مجموعه و پیکره
گیری است. در اینجا ابتدائاً مطالب براساس مراحل مذکور، مورد سرانجام و نتیجه

ها و سپس در خالل مباح  و موضوعات در هر مرحله، ویژگی ،اشاره قرار گرفته
 گردد. ها ارائه میاستانداردهای غالب در یک الگوی مطلوب و چگونگی رعایت آن

 رسد:نظر میدر خاتمه، چند نکته شایان ذکر به
باشد. البته نخست( نقد رأی اساساً و نوعاً مربوط به آراء قضایی جدید می

 عنوان تمرین دانشجویی موردممکن است در نقد رأی، آراء قدیمی نیز به
رغم دربرداشتن تغییر در استفاده قرار گیرد. یا در مواردی، رأی یا آرائی به

وضعیت رژیم حقوقی یک حوزه و یا موضوع مشخص، تاکنون مورد نقد و 
تحلیل قرار نگرفته باشد )حالتی که در کشور ما تا حد زیادی مشاهده 

شته گردد(. مسلماً نقد و تحلیل رأیی که مدت مدیدی از صدور آن گذمی
باشد، دارای مزیت آشکار است؛ چراکه حتی در صورت فقدان نقد قبلی 

توان از آثار آن در تغییر عینی رژیم حقوقی و جهت استفاده، حداقل می
سایر آثار آن در نقد استفاده نمود؛ این در حالی است که قوت و وزن و 

یک  اعتبار نقد یک رأی جدید در حوزه آثار آن، تا حد قابل توجهی تنها
تشخیص و ارزیابی شخصی مبتنی بر منطق نظری و معادالت منطقی 

 الحصول است. الوقوع یا محتملمحتمل
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های موجود در نوع، موضوع و حوزه یک گونه که گفته شد تفاوتدوم( همان
قضایی( صادرکننده سو، مرتبه و جایگاه مرجع قضایی )یا شبهرأی از یک

ن استفاده مطلق و فراگیر از یک الگوی تواند امکارأی از سوی دیگر، می
واحد برای نقد رأی را با مشکالتی مواجه سازد. برای اجتناب از این 

نظر مشکالت و یا رفع آنها سعی شده است اوالً، مشترکات کلیه آراء، صرف
از حوزه و نوع رأی و مرجع صادرکننده، مالک توجه برای ارائه الگو قرار 

کان ـاالمیـآمده حت عملش بهـل نقد کوشـمراحی ـیاً، در طـرد؛ ثانـگی
های مختلف استفاده ها اشاره گردد؛ ثالثاً، در برخی موارد از مثالبه تفاوت

 گردیده است.
گفتنی است ممکن است طرح برخی مباح  و موضوعات و یا مراحل کار در این 

ی و غیرضروری الگو برای استادان مجرب و آشنا به فن نقد و تحلیل رأی، امری بدیه

ده را ـای فراتر از گروه یادشنظر رسد؛ اما با عنایت به اینکه مخاطبان این الگو گسترهبه
هم ضروری های دیگر گروهبرای وعات مزبور ـ  و موضـرح مباحـیرد، طـگدربرمی
ترتیب درخصوص مراحل مقدماتی )مبح  اول(، نحوه این الگو در چهار قسمت به است.

بح  دوم(، نگارش مقدمه و محتوای آن )مبح  سوم(، نگارش متن و تنظیم پالن )م
 گردد.الزامات آن )مبح  چهارم ( ارائه می

 مبحث اول ـ مراحل مقدماتی

پیش از پرداختن به مراحل اصلی نقد و تحلیل رأی، رعایت برخی مقدمات برای 
نویسنده یا به  آمادگی در طی مراحل مزبور ضروری است. در بسیاری موارد در نقد آراء،
عدم توجه به با مسئله اصلی رأی نپرداخته، یا از توجه به برخی ابعاد آن بازمانده، و یا 

سوق پیدا کرده است.  های نامناسببرخی جزئیات در رأی مورد نظر، به ارائه تحلیل
د رأی ـقدماتی در نقــایت مـرورت رعـوارد، ضـاب از این مـظور اجتنـمنبه

 د:نمای برجسته می

 بند اول ـ شناسایی مسئله اصلی رأی 
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شناسایی مسـئله  ترین مقدمه واجب برای تحلیل مناسب یک رأی، شاید مهم

نوبـه خـود   بـه از مفـاد رأی و جزئیـات آن، و   که مسـتلزم آگـاهی    ،است اصلی رأی

دفعات است. اگـر  مستلزم خواندن دقیق و موشکافانه تصمیم قضایی مورد نظر ولو به

تـرین مسـئله   حل، بیش از یک مسئله باشد بایـد مهـم  بح  و ارائه راهدر رأی مورد 

رأی مورد نظر را که در نظام حقوقی موضـوع و حـوزه مـورد بحـ  تغییـر درخـور       

توجهی ایجاد نموده و به تعبیری متضمن ایجاد وضعیت جدیدی در رژیـم حقـوقی   

مـر بایـد در مقدمـه    عنوان محور نقد مورد تحلیل قرار داد. البته ایـن ا ، بهاست بوده

نقد، مورد اشاره و تأکید قرار گیرد؛ ضمن اینکه در انتخاب و تعیین مسئله اصـلی و  

عالوه، انتخاب عنوان  توجه گردد. به به آن ای سایر مسائل بایدحذف یا طرح حاشیه

لزم شناسـایی موضـوع اصـلی    ـیز مستـ ـمناسب برای نقد و مرتبط با محتوای رأی ن

 1رأی است.

 ـ تعیین ارزش و جایگاه رأی در نظم حقوقیبند دوم 

ریق ـی را از طـ وقـدر نظـم حقـ   شـده  صادر رأی گاهیو جا ارزشنویسنده نقد باید 

رویه یا اصراری، رأی تجدیدنظر و یـا رأی شـعبه   اشاره به جایگاه رسمی آن )رأی وحدت

ت کم و کیف تغییر در نظـام حقـوقی مربـوط، اعتبـار، گسـتره و قلمـرو حاکمیـ        ،بدوی(

شده )مثل شناسایی یک اصـل یـا قاعـده حقـوقی و یـا ایجـاد آن( و       حل حقوقی ارائه راه

سرانجام، نقش و آثار مستقیم و غیرمستقیم آن، مشخص نماید. برای مثال، بایـد روشـن   

کرد: آیا رأی مورد نظر، در تفسیر خاص و جدید از قوانین و مقررات موجود مبـادرت بـه   

موده، یا اینکه در خأل قانونی و یا ابهـام و اجمـال آن، در پـی    حل حقوقی جدید ن ارائه راه

بسته با رویه سابق و در قالـب  حل دیگری است؟ آیا رأی مورد نظر در ادامه و همارائه راه

یک سیاست واحد رویه قضایی، متضمن تغییری منطقی و البته تدریجی اسـت، یـا یـک    

 گردد؟    تغییر رادیکال رویه قضایی محسوب می

 د سوم ـ استخراج مشخصات و جزئیات رأیبن

 
 یل سخن گفته خواهد شد.صتفمبح  مربوط به نحوه انتخاب تیترها و عناوین به در در ادامه، 1.
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اسـتخراج  از طریـق  ، مـنظم  نحـو رأی بهو مشخصات کامل  آگاهی از جزئیات
بنـدی  ، و درج جداگانـه آن براسـاس دسـته   پراکنده منـدرج در رأی  برخی اطالعات

موضوعی و تاریخی وقایع و مراحـل دادرسـی، کمـک شـایانی در احاطـه بـر رأی و       
نقد و تحلیل مناسب، خواهد بود. ایـن اطالعـات عبارتنـد از:    آمادگی برای ارائه یک 

مرجع صادرکننده رأی، نوع رأی، تاریخ صدور رأی، موضوع رأی، درج مرتب وقـایع  
شده در رأی، مسئله یا اختالف موضوع حل ارائهپرونده، آیین و مراحل رسیدگی، راه

 بندی حقوقی صحیح.دعوی با فرمول
گونه که همان ـن مقدمات نقد رأی، باید حسب مورد عنواموارد مورد اشاره به

گیری )در صورت ارائه  بندی پایانی و نتیجهدر ادامه خواهد آمد ـ در مقدمه، جمع
 نتیجه یا نتایج( درج گردد.   

 مبحث دوم ـ تنظیم پالن و انتخاب عناوین

بندی مطالب ها و الگوهای سازماندهی و ساماندر این بخش درخصوص شیوه
های هر تیتر چنین اصول و قواعد انتخاب عناوین برای شاخصهتنظیم پالن و هم یا

 سخن گفته خواهد شد.

 ریزی پالنبند اول ـ طرح

بنـدی پـالن   تنظیم پـالن دارای الگوهـای متفـاوتی اسـت: تنظـیم و تقسـیم      
براساس نحوه و ترتیب قرارگرفتن مطالب و مباح  که الگوهای خطی )طرح متوالی 

تـز و سـنتز( از مشـهورترین    بخشی )تز، آنتـی دوبخشی و دیالکتیک یا سهمباح (، 
دلیل سهولت بیشـتر ارتبـاط   آنهاست. از میان این سه الگو، غالباً الگوی دوبخشی به

گـردد. در پـالن   تـر بـر کلیـت آن، توصـیه مـی     مخاطب با موضـوع و تسـلط سـریع   
بخش، دو مبحـ    دویخشی، مطالب به اجزای دوقسمتی )دو بخش، دو فصل در هر

تـر حسـب   در هر فصل، دو گفتار در هر مبح  و بر همین منوال تا تقسیمات جزئی
شود که البته درمورد نقد رأی با توجه به گستره محـدود مطالـب   مورد( تقسیم می

تـر اسـتفاده نمـود؛    تا یک یا دو سطح پایینهای بسیار جزئی بندیتوان از تقسیممی
   .2و  1هر قسمت مانند )الف( و )ب( و ذیل 
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که طبیعی است در برخی موارد، حسب موضوع با وجود این، با عنایت به این

و اجزاء آن در رأی، امکان رعایت پالن دوبخشی با تنگناهایی در توزیع مباح  و 

مطالب جزئی در ذیل عناوین کلی و توجیه آن همراه باشد، عدم رعایت تقسیمات 

توان به داشتن یـناپذیر است. برای مثال متنابدوتایی در برخی جزئیات عمالً اج

سه فصل در ذیل هر دو بخش، یا داشتن سه مبح  در ذیل هر فصل و یا حتی 

 در اینداشتن دو فصل در ذیل بخش اول و سه فصل در بخش دوم اشاره نمود. 

بندی موضوعی مباح  الگوهای نحوه تقسیمتوان بر اساس  می هابندیتقسیم

بندی دو بخشی  . دو الگوی اصلی پالنکردتنطیم پالن کار ارائه متعددی برای 

 عبارتند از:

 بندی براساس اصل یا قاعده حقوقی مورد توجه قاضی در رأی؛ الف( تقسیم

 های تیپ. بندی براساس پالن ب( تقسیم

 بندی براساس اصل یا قاعده حقوقی مورد نظر در رأیالف( تقسیم

  بنـدی  صمیم قضایی، معیار و شاخص تقسـیم در این روش، اصل مستخرج از ت
نظـر از عبـارات و مفـاهیم    گیرد. بـدین منظـور نویسـنده بایـد صـرف     پالن قرار می

شـده در رأی، صـرفاً بـه سـاختار منطقـی اصـل و قاعـده مـورد اسـتناد یـا           استفاده
ترین تقسیم را انجـام داده و بـا   شده توجه نماید تا بتواند بهترین و مناسباستخراج

ترین شکل برقراری ارتباط میان دو قسمت )در صورت انتخاب الگـوی  اظ مناسبلح
دوتایی( و ربط منطقی و ترکیب و ترتیـب میـان آنهـا، عنـاوین مناسـب را انتخـاب       

تـوان  که استخراج اصل مورد نظر براساس دو دلیل مشخص باشد مینماید. هنگامی
واقع، پالن براساس دو دلیـل و  بندی استفاده نمود. درعنوان شاخص تقسیماز آن به

که دالئـل و توجیهـات بـیش از دو    گردد. درصورتی بندی میشده تقسیمتوجیه ارائه
گردند. البته بایـد توجـه   بندی میاالمکان در دو دسته تقسیمحتی ، بازقسمت باشد

 نظر کرد.ها صرفتوان از آنداشت در مواردی که دالئل و مستندات نباشند می

 )روش پالن ـ تیپ( های تیپبندی براساس پالنتقسیمب( 
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علت انتخاب پالن با الگوی مشخص و ثابـت )تیـپ( را بایـد متـأثر از دیـدگاه      

بنـدی  بندی همه امور دانسـت. بـر ایـن اسـاس، طبقـه     قائل به قابلیت و لزوم طبقه

مجموعه کل عناصر یک علم منطبق با ساختارهای آنها منجر بـه امکـان شناسـایی    

هـا و عناصـر براسـاس نظـم     گردد. این روش، مبتنی بر شناسایی ویژگـی هریک می

 .استبندی منطقی طبقه

حقوق نیز مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت؛      چنین روشی در آموزش و پژوهش 

اند و معتقدنـد  برخی حقوقدانان الگوهای مشخص و معینی از پالن ـ تیپ را ارائه داده 

نـوع خـاص پـالن همـواره      واهد بود. انتخاب یکمتصور، خارج از این موارد نخ حاالت

بنـدی عناصـر    بستگی به عناصر و عوامل متعددی چون موضوع رأی و ظرفیت تقسیم

چنین تجربه وی خواهد داشت. در هرحـال،  آن، توانایی و ابتکار شخص نویسنده و هم

تفاده های رایج در پالن ـ تیپ بیشتر مورد توجـه و اسـ   سه الگو از میان الگوها و شیوه

 ( پالن توزیعی.  3( پالن منطقی؛ 2( پالن تاریخی؛ 1 است:

 ( پالن تاریخی1

این الگو در سه شیوه قابل ارائه است: نخست، مبنا قرار دادن یک نقطه عطف 

بندی و در نظام و وضعیت حقوقی مسئله و موضوع مورد نظر در رأی و تقسیم

ت و تحوالت براساس یک نقطه تنظیم مباح  قبل و بعد از آن؛ دوم، تنظیم اقداما

بندی، مبنی بر سه نقطه زمانی مشخص آغاز و سیر و ترتیب وقایع؛ سوم، تقسیم

 یش، دوره حیات، خاتمه و پایان(.)ظهور و پیدا
 ( الگوی تاریخی براساس یک نقطه عطف زمانی1ـ1

گونه که آمد در این روش برای مثال، تاریخ یک اصالح و تغییر نظام همان

گیرد. در ک حوزه یا موضوع خاص در قوانین یا رویه قضایی مبنا قرار میحقوقی ی

بندی را به دو بخش )قبل و بعد از این زمان مشخص توان تقسیماین حالت می

 تاریخی( انجام داد.
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 یدولت مصوبات ابطال آثارمثال: موضوع و عنوان: 

 1385( اثر ابطال مصوبات دولتی قبل از )قانون( 1
 1385ال مصوبات دولتی بعد از )قانون( ( اثر ابط2

 

توان مبتنی بر مراحل زمانی یک عمل پالن تاریخی یا زمانی را می (1-2

 حقوقی )مثالً از انعقاد تا اجراء و یا انحالل و پایان یک قرارداد( بررسی نمود.
 

 : موضوع و عنوان: اشتباه و خطای قراردادی )و آثار آن(مثال
 قرارداد( اشتباه در انعقاد 1
 ( اشتباه در اجراء و خاتمه قرارداد2

 

سه مقطع زمانی مورد  در خالف قاعده اصلی دو بخشی،بر پالن تاریخی (1-3

 گیرد. این مقاطع عبارتند از: قرار می بررسی
 پیدایش یا ایجاد )انعقاد یا تولد(

 دوره حیات یا اعتبار و اجراء و آثار آن
 (خاتمه و پایان آن )ترک یا انحالل

 ( پالن منطقی2

و در  ،)ها(، مبانی، مفاهیم و شرایطدر این پالن نوعاً در بخش اول، خاستگاه
نوبۀ خود در دو شکل قابل گردد. پالن منطقی بهبخش دوم، آثار و نتایج بررسی می

 ارائه است: 
 اما نه مبتنی بر تقابل.  استدو قسمت دارای رابطه منطقی  :ناب یمنطق پالن( 2-1
قابل و تضاد ـمت پالن در تـدو قس :ضادـمت ای یقابلـت یطقـمن الن( پ2-2
 گیرد. قرار می

 مباح  مورد اشاره در پالن منطقی ناب عبارتند از: 
معیارها، نتایج و ، حوزه و قلمرو موضوع، شرایط و آثار، مفهوم و نظام حقوقی

 ماهیت و موضوعو  آثار
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 تند از:شده در پالن منطقی متقابل عبارمباح  اشاره
، منافع و خطرات، امتیازات و معایب، هاتشابهات و تفاوت، اصل و استثناء

  حقوق و تکالیف و تعهدات، آزادی طرفین و نظم عمومی
داشته  شده، شکلی غیر از دو مدل فوقدر این الگو ممکن است پالن ارائه

ندی قرار بهای منطقی، در این دستههای اصلی با پالنباشد، اما به دلیل شباهت
های حلهایی که در آنها در یک قسمت راهتوان به پالنگیرد. برای مثال میمی

گردد، حل موجه و قابل دفاع تشریح میشوند و در قسمت دوم راهممکن معرفی می
 اشاره نمود.

 

 مثال: موضوع: ماهیت رابطه استخدامی )ثابت( در بخش عمومی
 در ...  عقد یا ایقاع بودن رابطه استخدامی -1
 عقد بودن رابطه استخدامی ... -2

 

هایی که در آنها در بخش اول ابعاد مختلف یک توان به پالنهمچنین می

پدیده یا تأسیس حقوقی، مورد واکاوی، و در بخش دوم، آثار و نتایج یک بعد خاص 

 گیرد.موضوع، مورد بح  قرار می
 



 1396پاییز ، 20رأی: مطالعات آرای قضایی، شماره فصلنامه /  26

 «نام»موضوع: حمایت از حق : 1مثال

 نی حق بر نامبند اول ـ مبا
 تیمالک: حق نام بر حقالف( 
 تیشخص حق: نام بر حقب( 

 بند دوم ـ اعمال حمایت
 عنوان مالکیت الف( مجازات مطلق نقض حق نام به

 عنوان حق شخصیتب( لزوم وجود ضرر و زیان در صورت تلقی حق نام به

 کننده، خواهان و خوانده، کارگر و کارفرما و...موضوع: عرضه: 2مثال

 ند اول ـ اشتباه و ماهیت نمایندگیب
 الف( خطا و نمایندگی تبرعی

 ب( خطا و نمایندگی با فرد یا در موارد وجود منفعت عمومی

 بند دوم ـ ماهیت خطا و نمایندگی

 الف( ماهیت اشتباه قابل مجازات در نمایندگی تبرعی
 میب( ماهیت اشتباه قابل مجازات در نمایندگی با فرد یا وجود منفعت عمو

 

  

 یعیتوز پالن

بندی و تنظیم در این شیوه براساس تفکیک موضوعات و مباح ، پالن تقسیم
 شود.  گردد. این الگو در دو شیوه مادی یا شخصی )نهاد حقوقی( ارائه میمی

شده در رأی، به دو حوزه و یا تأسیس حقوقی * در شیوه مادی، مسئله مطرح
المللی در این تمایز نظام حقوق داخلی و بین شود؛ برای مثال،قابل تلقی تقسیم می

خصوص، تمایز وضعیت قانون و رویه قضایی، قاضی و قانونگذار، مسئولیت مدنی 
گری و اعمال حاکمیتی، مسئولیت اداره و قهری و قراردادی، اعمال تصدی

 های مدنی و کیفری و ... .مسئولیت کارمند، مجازات
ها در مسئله، خاص و آثار حضور آندر الگوی شخصی، پالن براساس اش *
؛ مانند تقابل اداره و شهروند، فروشنده و خریدار، شرکت یا شود میبندی تقسیم
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کننده، فروشگاه و مشتری، کارمند و اداره، طلبکار و بدهکار، متقاضی و عرضه
 خواهان و خوانده، کارگر و کارفرما و ... .

 

 موضوع: برای آثار طالق :1مثال 
 ق و آثار آن بر طرفینالف( طال

 ب( طالق و آثار آن بر ثال 
 

 : موضوع بطالن نکاح2مثال
 نهاد - الف( بطالن و نکاح
 قرارداد ـب( بطالن و نکاح 

 

 ،عنوان توصیه اساسیپیش از خاتمه مباح  مربوط به نحوه تنطیم پالن و به
ادگی ـس ترین پالن است. مسلماً در اینجاشایان ذکر است بهترین پالن، ساده

ید بر عدم ـکه تأکـست بلـتن موضوع تنطیم پالن نیـگاشـمیت انـاهنزله بیـم به
تالش برای ارائه پیچیده و الزاماً بدیع چارچوب کار است. به عبارت دیگر، استفاده 

البته مشروط بر امکان تقسیم و توزیع مطالب و موضوعات  ـهای کالسیک از پالن
 رسد.نظر میتر بهبرای مخاطب مطلوب ـ هادر چارچوب این دسته پالن

 رهابند دوم ـ انتخاب تیت

در گزینش تیترها باید از اصطالحات و عبارات کوتاه و تأثیرگذار استفاده 
نمود. تیتر نباید نظری باشد چراکه نقد و تحلیل رأی از ارائه ساده یک مطلب یا 

قواعد  نقش مؤثری  متن آموزشی و یا توصیف، متمایز است. رعایت برخی اصول و
ها درخصوص در انتخاب عناوین مناسب خواهد داشت. این اصول و قواعد و تکنیک

 کند.انتخاب عنوان اصلی نقد رأی نیز صدق می

 : تریت هایشاخصه( نحوه انتخاب الف

هایی چون بخش، فصل، مبح ، گفتار و ... و چگونگی استفاده از شاخصه

ن یکی از مسائل شکلی و آیینی در امر پژوهش مطرح عنواترتیب قرار گرفتن آنها به

ها براساس ترتیب نزولی و رغم آنکه قاعده اصلی، انتخاب این شاخصهاست. به
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تر است، اما برخی تر به کوچکحرکت از کل به جزء و یا به عبارتی، از بزرگ

بینی فصل قبل از بخش و یا بالعکس، عدم وحدت در ها )ازجمله پیشتفاوت

ها و ه، تقدم یا تأخر گفتار و مبح  نسبت به یکدیگر، نقطه شروع شاخصهمسئل

ویژه در های مورد استفاده، بهرابطه حجم کل مطلب و مطالب جزئی با شاخصه

شده حکایت دارد. مواردی مانند نقد رأی( از عدم وجود یک الگوی واحد پذیرفته

نند )الف( و )ب( استفاده کرد و هایی ماطور مثال، در نقد رأی آیا باید از شاخصهبه

 و ...(؟ 3، 2، 1های عددی )یا از شاخصه

درخصوص این موارد باید اذعان نمود مسئله اصلی، قابل توجیه بودن انتخاب 

چنین رعایت کامل و یکسان الگوی مورد استفاده در کل براساس قواعد عینی و هم

ن از یک الگوی واحد. برای کار است، نه الزاماً پیروی همه پژوهشگران و منتقدی

که کدام شاخصه، قبل تر تلقی شود و یا بخش، و اینمثال، این امر که فصل، بزرگ

طور درمورد مبح  و گفتار( مسئله اصلی یا بعد از کدام شاخصه قرار گیرد )همین

نیست، بلکه مسئله، رعایت یکسان و مستمر الگوی مورد استفاده از ابتدا تا انتهای 

 کار است.

 :تیترها نیانتخاب عناو قواعد( ب

قاعده اول: لزوم تناسب میان نوع پالن و عناوین مورد استفاده؛ چنانکه در  -
پالن مبتنی بر منطق تقابل و تضاد، موضوعات عناوین نیز باید متضمن و 
مبین این رویکرد باشد. به عبارت دیگر، تقابل و تضاد در کلمات مورد 

با پالن متضاد که در آن در دو قسمت، دو  استفاده در عناوین متناسب
 گیرد.ایده متضاد مورد بررسی قرار می

قاعده دوم: عدم استفاده از تیترهای طوالنی )نوعاً مورد استفاده در علوم  -
شناختی کالسیک، هر تیتر نباید بیش از هفت سیاسی(؛ از منظر روش

 کلمه باشد.
رامری و نگارشی در تیترهـا: ایـن   های گقاعده سوم: عدم استفاده از شاخصه -

ویرگول، دو نقطه، عالمت تعجب و یـا  ها مشتمل بر ویرگول، نقطهشاخصه
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باشند. قاعده مزبـور، محـل طـرح سـؤاالت بـدیهی و یـا       عالمت سؤال می
منظور تهییج یا جلب توجه مخاطب( ها )بهآور در سخنرانیاشارات شگفت

هـای دارای ربـط منطقـی بـا     نیست بلکه عناوین تیترها محل طـرح ایـده  
های یادشده در مـتن  هاست. البته استفاده از شاخصه موضوع و سایر بخش

 تواند مفید باشد.می

  :های تیترنویسیتکنیک( ج

( روش یا تکنیک موازی بودن عناوین تیترها: در این روش تیترها درواقع 1
اسـت یـا واجـد    کاررفته و سیاق عبـارت، یـا متقـارن     پاسخ یکدیگرند و کلمات به

 کلمات مشابه؛ 
 

 «نام»حق بر  طیشرا ـ الفمثال: 

 «نام»های اجرایی حق بر ضمانت ـب 
 

و « شـرایط »در هر دو قسـمت، مشـابه اسـت و کلمـات     « حق بر نام»عبارت 
اند. در این روش هرچـه تفـاوت یـا    کار رفتهنحو متقارن بهبه« های اجرایی ضمانت»

 ترشـده مناسـب  هم کمتر باشد کیفیت عناوین انتخـاب فاصله تعداد کلمات تیترها با 
 گردد.تلقی می
که کلمات منتخب در های تیتربندی متضاد یا تقابلی: هنگامی( روش2

 بندی متضاد خواهد بود.عناوین دو تیتر، دارای رابطه تقابلی باشند تیتر
 

 اعتبار ازدواج  الف(مثال: 

 بطالن ازدواج ب(
 

 وای آنمبحث سوم ـ مقدمه و محت

معرفی شکلی رأی ترتیب دربردارنده باید به نوعاًدر نقد رأی یک مقدمه 
و ی، أ، مرجع صدور ررأیتاریخ )موضوع دعوی ـ خواسته یا شکایت ـ، طرفین، 

نحو روشن و مشخص و شرایط آن بدون ، روایت دعوی بهتصمیم مرجع قضایی(
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یات طرفین دعوی، حکم تغییر، آیین و جریان رسیدگی، دالئل و مستندات و دفاع
 1حل دعوی( و دالئل و مستندات آن است.)راه

پیش از پرداختن به بح  محتوای مقدمه و ترتیب مطالب آن شایان ذکر 
است زمان نگارش مقدمه در کارهای پژوهشی و تحقیقی، اصوالً و عمالً پس از 

ف کل کار عنوان باب ورود به مطلب باید معراتمام کل کار است؛ چراکه مقدمه به
اعم از چارچوب و پالن، شکل و محتوا و با آن متناسب و هماهنگ باشد. در واقع، 
طرح بح  آن در این قسمت تنها به دلیل ترتیب قرار گرفتن مطالب در کار است. 
در هر حال، با توجه به ماهیت نقد رأی و متمرکز بودن بح  بر یک نقطه مشخص 

نده به موضوع بح ، زمان ـط نویسو حجم محدود مطالب آن، در صورت تسل
 دا یا انتهای کار( وابسته به نظر وی خواهد بود.ـنگارش مقدمه )در ابت

 بند اول ـ معرفی کلی موضوع دعوی

در این بخش در چهار تا هشت سطر مواردی مانند منفعت موضوع و تصمیم 
ر ابتدا باید حل و ارائه آن(. دو اهمیت آن باید نشان داده شود )بدون اشاره به راه

زمینه و بستر رأی مورد اشاره قرار گیرد؛ برای مثال، اگر مسئله و بح  مربوط به 
موضوع کلی مسئولیت اداری باشد ابتدائاً باید انواع مسئولیت اداری در چند سطر 

اختصار طرح شود )بدون نیاز به طرح بح  تاریخی و تحوالت موضوع(. البته به
طالب از کلی به جزئی، از سطور میانی باید وارد مسئله شایان ذکر است در ارائه م

توان از عبارات ادبی و  اصلی مرتبط با رأی مورد نظر گردید. در این قسمت می
توان از چنین میحقوقی مشهور در معرفی موجز و زیبای مطلب استفاده نمود. هم

ر و یا آثار تصمیم بر وضعیت حوزه تحت شمول از طریق استناد به وقایع، آما
تحوالت فکری )نظرسنجی، برخورد احزاب، مردم و ...( فایده برد. در ادامه، معرفی 
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https://fiches.dallozetudiant.fr/methodologie/fiche/23/h/3a80a3cca19299df19c3bb8d701deb6c.html?tx_dallozrevision_pi1%5Bonglet%5D=2
https://fiches.dallozetudiant.fr/methodologie/fiche/23/h/3a80a3cca19299df19c3bb8d701deb6c.html?tx_dallozrevision_pi1%5Bonglet%5D=2
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تاریخچه مطلب متضمن نقطه پذیرش و نقاط عطف کلیدی، وضعیت سابق و آورده 
 و نوآوری رأی و تصمیم در این خصوص باید محل توجه قرار گیرد.

 شده در رأی هبند دوم ـ توصیف و تشریح وقایع مصرح و یا ضمنی اشار

 شده براساس زمان وقوع(مجموعه مرتب متضمن)
درباره وقایع مورد اشاره در مقدمه باید توجه داشت اساساً همه وقایع مندرج در 

 ،شده در رأی متعدد بودهگردد. در مواردی که موارد ارائهرأی با ترتیب مزبور درج می
ود. به عبارت دیگر، مواردی که شود باید انتخاب نمدیده نمی ها آنضرورت درج همه 

 گردد.می حذف شده ندارد،حل ارائهنقشی در تبیین و تشریح دعوی و پرونده و راه

 بند سوم ـ شرح جریان و مراحل رسیدگی 

الف( اشاره به طرفین دعوی، نوع و موضوع دعوی و مستندات، استدالالت و 
 دفاعیات طرفین دعوی 

تجدیدنظر )ضمن اشاره به تأیید و یا  ب( اشاره به مراجع رسیدگی بدوی،
امی )با تعیین نوع رأی ـعرض حسب مورد(، فرجنقض و ارجاع پرونده به دادگاه هم

اصراری یا هیأت عمومی ـ و یا مراجع رسیدگی مجدد در موارد نقض( و ـ 
 ها. ها با ترتیب زمانی ورود هریک از آنتصمیمات آن

 بند چهارم ـ تبیین و تشریح امر حکمی
حل )حکم( به آن پاسخ پرسشی است که محکمه با ارائه راه« امر حکمی»

دهد. برای تعیین آن، ابتدائاً باید ساختار منطقی و کالسیک دادنامه و جهات می
 خواهی، مورد توجه قرار گیرد: نقض رأی در مراجع تجدیدنظر و فرجام

ترتیب در محاکم بدوی و تجدیدنظر )ماهوی( ساختار دادنامه براساس 
 مندرجات به شکل ذیل است:

مباحثات و ، اشاره به مدعیات طرفین دعوی، وقایع، آیین و جریان رسیدگی
حل کلی در اشاره به راه)شفاهی یا از طریق الیحه(  مناظرات میان طرفین دعوی

حل در دعوی و تصریح به آثار عنوان در اعمال راه، پاسخ به مدعیات طرفین دعوی
 قضایی قالب تصمیم مرجع

 چنین جهات نقض رأی در محاکم تجدیدنظر و فرجامی عبارتند از:هم
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 :ی* موارد اصل
نقض قانون: ناشی از تغییر نادرست قوانین و یا تشخیص و تعیین عمل یا  -

 اعمال ناصحیح قانون و یا خودداری از اعمال قانون.
م اثبات فقدان مبانی قانونی در رأی: )تردید در مبنای حقوقی تصمیم، عد -

وجود شرایط اعمال قانون، عدم اشاره به عناصر مادی ـ وقایع ـ که 
 کننده اعمال و اجرای قانون است(.توجیه

اجتهاد در مقابل نص )برای مثال، برخالف توافق روشن مابین طرفین،  -
 قاضی تفسیری غیر از آن ارائه دهد(.

 فقدان دالئل و مستندات  -
 و مستنداتتعارض و تضاد میان دالئل  -
 تعارض میان مستندات و دالئل با محتویات و عناصر تصمیم نهایی قاضی -
 مستندات و استدالالت کلی فرضی و تردیدآمیز  -

 :یاستثنائ موارد* 
تجاوز از صالحیت؛ مانند مواردی که قاضی محکمه در اعمال قدرت سیاسی  -

اری و یا دخالت کرده و یا قاضی عمومی دادگستری در صالحیت قاضی اد
 اداره وارد شده است.

 عدم صالحیت -
طور ها و جزئیات یکسان: بهتعارض آراء در موضوع و واقعه واحد و با ویژگی -

نمونه، محکمه کیفری، شخص را از اتهام سرقت تبرئه اما مرجع انضباطی 
 وی را به استناد عمل سرقت اخراج کرده است.

چنـین  ختار و ترکیب دادنامه و هـم اشکال و اشتباه شکلی؛ با شناخت از سا -
توان مسئله حکمـی را مـورد   جهات نقض در محاکم تجدیدنظر و عالی می

تـوان در قالـب طـرح یـک     شناسایی و اشاره قرار داد. امـر حکمـی را مـی   
طـور مثـال،   پرسش با مقتضای یک پاسخ مثبت یا منفی مطـرح کـرد؛ بـه   

یا عـدم تحقـق   تحقق و پرسش درخصوص تحقق یا عدم تحقق یک جرم، 
 عنوان مسئله حکمی مطرح باشد.تواند بهیک عمل حقوقی می

 حل دعویبند پنجم ـ تبیین و توضیح راه
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عبارت است از تشخیص و انتخاب قاضی محکمه در حل و « حل دعویراه»
شده، حسب مورد و جهت حل ارائهفصل دعوی )مسئله حکمی(. برای شرح راه

 توان اقدام کرد:سه شکل می تر آن بهتبیین و تشریح مناسب
 نقل مستقیم اصل یا قاعده حقوقی مورد اشاره در رأی -
 حل محکمهدرج استنباط نویسنده با عبارات شخصی از راه -
 ترکیبی از نقل قول مستقیم و استنباط شخصی -

 بند ششم ـ مبانی )قانونی( رأی 

ر و برداشـتی کـه   گـذا  نوعاً عبارت است از نگاه و رویکرد قـانون « مبنای رأی»
 و شـود  قـانونی متبلـور مـی   قاضی از آن قاعده داشته که در قالب یک قانون یا ماده 

عـالی در  گردد. در محاکم عالی درمورد رأی دیـوان شده بر آن استوار میحل ارائه راه
تـر از تعیـین آن درمـورد نقـض تصـمیم      خواهی، تعیین بنیان رأی ظریفرد فرجام

کثر موارد تنها آراء دربردارنده نقض رأی مرجع تالی اشاره بـه  مرجع تالی است. در ا
و در مواردی که رأی به رد فرجام داده شـده اساسـاً    داردقانون مربوط قانون یا ماده

نحـو  کـه بـه  شود. در تحلیـل و نقـد رأی درصـورتی   به این بنیان قانونی تصریح نمی
مـورد بررسـی قـرار     ،دهضمنی بتوان مستند مبنـایی را دریافـت، بـه آن اشـاره شـ     

خـواه متوسـل شـد. در    صورت باید به اسـتنادات شـخص فرجـام    گیرد؛ درغیراین می
عنوان مبنای قانونی تصمیم را مواردی که متون قانونی متعدد قابلیت قرار گرفتن به

 دهند به اصول حقوقی استناد نمایند.دارند محاکم عالی )فرانسوی( نوعاً ترجیح می
عنوان آخرین مطلب آن، ساماندهی و ترتیبات پالن و بهدر پایان مقدمه 

 گردد که برای این امر، دو شیوه کلی وجود دارد:معرفی می
نوعی اشاره صریح و مستقیم به تیترها و ترتیب که به ی:فیتوص وهیش -

 آنهاست. )این شیوه مناسب دانشجویان است.(
مـالت پایـان مقدمـه    در این روند، عناوین تیترها در ضـمن ج  :یادب وهیش -

ز ـان در پرانتـ ـتر و یـا تیتـر و عنـوان آن توأمـ    ـگردد و خـودِ تیـ  یـذکر م
 شود.تصریح می

 مبحث چهارم ـ اصول و قواعد شکلی، آیینی و محتوایی نقد رأی
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در این مبح  به اصول و قواعدی که رعایت آنها از شرایط موفقیت یک نقد 
 گردد. سلبی و ایجابی( اشاره می مطلوب است، در دو بخش )قواعد و الزامات

 1بند اول ـ قواعد سلبی

خودداری از انجام برخی خطاهای شکلی، آیینی، محتوایی در نگارش نقد رأی 
تـرین خطاهـایی کـه     تـرین و شـایع  سزایی در موفقیت خواهد نمـود. مهـم  کمک به

 ا اجتناب نمود موارد ذیل هستند:توان از آنه می

ارتباط با رأی و نیز غیرمـرتبط بـا دکتـرین و یـا     تفسیر و توضیحات بی (الف

رویه قضایی مؤثر در رد یا تأیید رأی مورد تحلیل. البتـه اسـتفاده از نقـل    
هـای رأی کـه مفیـد تحلیـل     قول مستقیم در درج برخی عبارات و بخـش 

 گردد. است توصیه می

یل کمّی آن: توصیف صرویکرد آموزشی و توصیفی در نقد رأی و صرف تف (ب
توضیح یک متن مقدمۀ واجب تحلیل آن است، اما در مواردی که یک و 

گفته، نقد تنها دربردارنده این قسمت و فاقد تحلیل، براساس الزامات پیش
 توان آن را نقد رأی واقعی و واجد ارزش دانست.باشد نمی

ای و خارج از موضوع: عبارات مندرج در تصمیم استفاده از مباح  حاشیه (ج
دهند باید طرح های نظر وی را تشکیل میت قاضی که بنیانو استدالال

شود اما نه با تفسیر آن، بلکه فقط با توضیح و تبیین آن ولیکن تشخیص 
و تفکیک مباح  اصلی و فرعی موضوع از مباح  خارج از موضوع در 

توان تا حد  پذیر نیست. با طرح یک پرسش میراحتی امکانبرخی موارد به
 تفکیک رسید: زیادی به این 

حـل  نحـو مسـتقیم نسـبتی بـا راه    در اینجـا بـه   شـده  آیا مطلب و مباح  مطـروح 
شده دارد؟ در صورت پاسخ منفی باید بـازبینی  شده در رأی مورد نقد و مقدمه مطرح ارائه

صورت گرفته و نسبت به اصالح و تغییر و عنداللزوم حذف آن اقدام نمود. از سوی دیگـر  

 
1. See: Frédéric-Jérôme Pansier, Extrait de l’ouvrage Méthodologie du droit, 

coll. Objectif Droit; Editions Lexis Nexis, 2013. 
(http://www.lexisnexis.fr/pdf/Etudiant/Le_commentaire_d_arret.pdf). 
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دی ـــ وان تـا ح ـتـطرح و توضیح مباح  خارج از موضوع شاید ب با شناسایی علل اصلی
 :رای این کار وجود داردـلی بـگیری کرد. دو علت اصـشـوع آن پیـاز وق

حل(: حل این مشکل با )مسئله و راه آن درک ناصحیح رأی و محتویات -
خواندن صحیح و دقیق و درج جداگانه جزئیات براساس ترتیب و ترتب 

 ی در وقایع و آیین و جریان رسیدگی میسر خواهد بود.زمانی و موضوع
و باید آن را  استنگرانی از اینکه مسئله اصلی و پاسخ آن بسیار مختصر  -

توسعه و تفسیر داد، در اکثر موارد منجر به طرح مباح  غیرضروری و 
 گردد.خارج از موضوع می

د فرامـوش  تفصیل مباح  نظری در نقد رأی: در طرح مباح  نظری نبایـ  د(

ربوط ـرح درس مـ ـگر در مقام و درصدد طـ یلـنده و تحلـه نویسـرد کـک

عنـوان ایجـاد بسـتر و     شده در رأی نیست؛ البته بهحل ارائه به مسئله و راه

هـای نظـری    مقدمه ورود به رأی و تحلیل آن، ضرورت پرداختن به بحـ  

ود ـآراء خـ  پذیر است؛ امری که در برخی موارد قضات نیـز در کامالً توجیه

پردازند. به عبارت دیگر، در تحلیل و نقد رأی مسئله اصلی تکرار به آن می

نحـو مجـرد و   درس مربوط به چنین و چنان مسئله و موضوع حقـوقی بـه  

مستقل از رأی مورد نقد نیست. طرح بح  نظری تنها مقدمـه واجـب در   

ید در شده بابه تعبیری، مباح  نظری یاده گردد.این خصوص محسوب می

 1تبیین و تحلیل رأی مورد استفاده قرار گیرد.

نوعاً دو نظریه در یک رأی از سوی هریک از طرفین دعوی در تقابل قرار 

شده، گیرد. در مباح  نظری باید در ارتباط با موقعیت و موضع طرفین بح   می

مشخص شود چرا و چگونه یکی از طرفین از این نظر و طرف دوم از نظر دیگر دفاع 

نمایند. در هر حال باید از طرح گسترده مباح  نظری اجتناب نمود و برای این می

شده، از سوی آیا نظریات دفاع :گشا باشدتواند راهامر، پاسخ به این پرسش می

 
1. Aurey X., Méthode du commentaire d’arrêt en droit public (http://reussir-

son-droit.fr/methode-commentaire-arret-droit-public/). 
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کمه است ـشده، از سوی محای ارائهـهحلناد در راهـورد استـطرفین و یا نظریه م

 یا خیر؟

 بند دوم ـ قواعد ایجابی

عنوان رعایت اصول و قواعد الف بند پیشین، عدم وجود برخی الزامات بهبرخ

نوبه خود، یک نقد مطلوب را با مشکل تواند بهشکلی، آیینی و محتوایی نیز می

عنوان مواجه نماید. عالوه بر لزوم درج مواردی که در طی مراحل مختلف نقد، به

نحو کلی و  برخی موارد دیگر نیز بهعناصر نقد مورد تأکید قرار گرفته است، اشاره به 

رسد. در اینجا به مجموعه این موارد نظر میمستقل از مراحل مزبور، ضروری به

 گردد:تأکید می« الزامات ایجابی»تحت عنوان 

اشاره و تأکید بر موضوع حقوقی اصلی کـه رأی بـه آن پرداختـه اسـت؛      (الف
شـده در نظـم حقـوقی؛    حـل ارائـه  تعیین ارزش و اعتبار حقوقی رأی و راه

حل همچنین گستره و قلمرو موضوعی و زمانی )و احیاناً مکانی( رأی و راه
 شده در آن.ارائه

گفته(: روایت منظم وقایع و طی درج مشخصات رأی )به شرح پیش (ب
 مراحل رسیدگی در قالب اصطالحات و عبارات حقوقی مناسب 

ول و قواعد انشاء رأی )از حی  نویسنده باید به رعایت و یا عدم رعایت اص ج(
شکل، آیین و محتوای دادنامه( توسط محکمه در نقد خود اشاره نماید. 
برای مثال، رأیِ فاقد گردشکار و یا فاقد مستند)ات( است و مواردی از این 

باشد؛ یعنی در الرعایه میقبیل. البته این امر در جهت عکس نیز الزم
ل و قواعد یادشده را رعایت نموده، اصو نحو مطلوبمواردی که رأی به

ی از نقاط قوت رأی ـعنوان یکده به این امر بهـت نویسنـته اسـشایس
 اشاره نماید.   

منظور ایجاد ارتباط منطقی و توجیه ترتیب مطالب براساس پالن به( د
)ترجیحاً دوبخشی( و مبتنی بر تقسیم کلی به جزئی مطالب برای اتصال 

عنوان ترهای کوچک الزم است دو یا چند سطر بهتیترهای بزرگ به تی
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های انتقالی به تر درج شود. این گذرگاهمقدمه ورود به بح  جزئی
 نماید. همبستگی مطالب در نظر مخاطب کمک شایانی می

استفاده از ادبیات ساده و روان و عبارات کوتاه در نگارش. رعایت این امر  (هـ
ی و بـار معنـوی و مفهـومی کلمـات و     منزله عدم توجه بـه زبـان حقـوق   به

ک نگارشـی  ـاصطالحات حقوقی نبوده، بلکه توصیه بـه رعایـت یـک سبـ    
 )ساده نویسی( است.

گونـه کـه مسـتند و    بیان مستند و مستدل در تحلیـل و نقـد رأی. همـان    (و

مستدل بودن رأی قضایی یکی از الزامات بنیـادین در صـدور رأی قاضـی    
 یز از این قاعده مستثنی نیست. تحلیل رأی ن ،گرددمحسوب می

های نحو روشن و گویا متضمن و دربردارنده ارزیابییک نقد مطلوب باید به (ز
 یو هماهنگ منطق ودـوج عدم ای وجودنویسنده نسبت به مواردی چون 

قوت و استحکام  زانیمرأی، ( ییقضا حلمؤخره )راهدر اجزاء و مقدمه و 
عالوه، وی باید در نقد و ، باشد. بهمهمحکو استدالالت و استنادات  رأی

 موضوعه حقوق یهنجارهاو  رأیدر  شده حل ارائهراه نسبتتحلیل خود 
( یمال)احت رییتغ فیک و کممراتبی )حاکمیت قانون(، در یک نظم سلسله

 ،)در صورت وجود(، توجه داشته دیجد حلراهبا  نیشیپ یحقوق میدر رژ
 یمقتضنین الزم است موضوعاتی مانند آن را مورد اشاره قرار دهد. همچ

محل توجه و  آناعمال بودن  قابل ومنصفانه و  حلی،راه نیچن ارائه بودن
 اشاره نویسنده قرار گیرد. 

نحو مسـتقیم و یـا غیرمسـتقیم، بیشـتر در     در کنار الزامات یادشده که به (ح
ب گیرد، نویسنده بایـد حسـ  قلمرو و ابعاد مختلف حقوق موضوعه قرار می

مورد و در صورت مقتضی، ارزیابی خـود را نسـبت بـه آثـار مطلـوب و یـا       
ــی رأی و راه   ــا اخالق ــاعی، اقتصــادی و ی ــامطلوب )سیاســی، اجتم حــل ن

 شده( بیان نماید.   ارائه
طور مثال، نویسنده درمورد رأیی که در آن قاضی رژیم حقوقی تعهدات را به

ازد: آیا این تغییر منجر به تسریع و تغییر داده است باید به تأثیر این تغییر بپرد
گردد؟ آیا در رابطه داین و مدیون، قراردادها و عقود می یتسهیل در انعقاد و اجرا
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حل چه تأثیری بر اقتصاد و روابط تجاری تعادل و انصاف رعایت شده است؟ این راه
 خواهد داشت؟ 

یر رأی بر نظم محاکم اداری، نویسنده باید تأث یعنوان مثال دیگر، در آرابه
ضائات اداری و مواردی از این تحقوقی اداری، روابط اداره و شهروند، الزامات و اق
 قبیل را حسب مورد، محل توجه و اشاره قرار دهد.

  



 39/  الگو و چارچوب نقد و تحلیل آرای قضایی

 

 فهرست منابع:

1. Aurey x., Méthodologie du Commentaire d’arrêt en 

Droit administratif,  

(http://www.fondamentaux.org/2018/methodol

ogie-du-commentaire-darret-en-droit-administratif/). 

2. Bompard T., et Vanier L., Livret de méthodologie, 

Troisième edition, 2012  

(http://www.brameret.eu/adresses/Bompard-

Vanier/files/2012_13-Bompard_Vanier.pdf). 

3. Bonnqrd J., Méthode de travail de l’étudiant en droit, 

éd. Hachette, 2002. 

4  . Coulibaly M., Le commentaire d'arrêt,  

http://flores.raphael.free.fr/Cours/L2/METHODOL

OE/commentaire.pdf 

Fich de méthodologie,  

https://fiches.dallozetudiant.fr/methodologie/fiche/23/

h/3a80a3cca19299df19c3bb8d701deb6c.html?tx_dall

ozrevision_pi1%5Bonglet%5D=2. 

5. Janin P., Méthodologie du droit administratif: Cas 

pratique, commentaire d'arrêt, commentaire de texte, 

dissertation, fiche d'arrêt Broché – 22 décembre 2006. 

6. Pansier.Frédéric-Jérôme, Extrait de l’ouvrage 

Méthodologie du droit, Editions Lexis Nexis, coll. 

Objectif Droit 2013. 
 
 

http://flores.raphael.free.fr/Cours/L2/METHODOLOE/commentaire.pdf
http://flores.raphael.free.fr/Cours/L2/METHODOLOE/commentaire.pdf
https://fiches.dallozetudiant.fr/methodologie/fiche/23/h/3a80a3cca19299df19c3bb8d701deb6c.html?tx_dallozrevision_pi1%5Bonglet%5D=2
https://fiches.dallozetudiant.fr/methodologie/fiche/23/h/3a80a3cca19299df19c3bb8d701deb6c.html?tx_dallozrevision_pi1%5Bonglet%5D=2
https://fiches.dallozetudiant.fr/methodologie/fiche/23/h/3a80a3cca19299df19c3bb8d701deb6c.html?tx_dallozrevision_pi1%5Bonglet%5D=2

