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 مقدمه چاپ دوم

 حمد و سپاس خدای را که لطفش بیكران و مهربانیش بی منتهاست.

حالکهیکسالازچاپاولکتابحاضرگذشتهاستبااستتقاالکتننریتر

وکال،قضات،سایرحقوقدانانومردمعزیزکشورمانچاپدومکتابآمادهنشتر

باشد.درچاپدومکتابسعیشدهاستبااضافهکردننمونتهآرا مختلت می

هخواننتدگانمربوطبهموضوعجناهکاربردیکتابتقویتشود.بهصورتیکت

هاوبرختوردهامستقیماًبارویهمعمولقضائیدادگاهعزیزبامطالعهآرا دادگاه

واقعیقضاتدرخصوصدعوایموضوعکتابآشناشوند.

داننازفرصتتاستتفادهکتردهوازعزیزانتیکتهدراینمجالبرخودفرضمی

صتورتتلفنتیازسراستربندهرابهانحا مختل ازطریقنامه،ایمیلویتابته

اندتشکروقدردانینماینوبتهماابتهچتاپکشورموردلط وعنایتقرارداده

 قالازعزیزانیکهباانتقتاداتوپیشتنهاداتختودمتارادرپربتاروکتاربردی

ترکردنایتنکتتابیتاریخواهنتدکتردتقاضتانمتاینضتمنارستالنرترات،

اینجانبازطریقنامه،فکتسیتامیتل،آرا پیشنهاداتوانتقاداتخودبهدفتر

رأیباشمارهدادنامهتتاری صتدوروشتعاهو(جدیدمرتاطباموضوعکتابرا

محل(دراختیارانتشاراتیادفتراینجانببهنشانیزیرقراردهندتانساتبته

هایبعدیکتاباقدامگردد.استفادهازآندرچاپ

کهمقررباشتدعتینرأیدرقستمترویتهقضتائیشوددرصورتییادآوریمی

کتابمنتشرگرددتمامیاسامیموجوددررأیحذفخواهندشد.
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