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رشته های  پرطرف دارترین  از  یکی  به منزله ی  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته ی 
دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی 
که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه 

مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آن ها قرار 
دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری انکارناپذیر 
نیازهای علمی دانشجویان  برای رفع  ارزشمند  و  به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی  است. 
رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی 
که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه 

و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب آموزشی 
بردارد.  رشته ی حقوق  دانشجویان  با  همراهی  در  مؤثری  گام های  است  توانسته  غنی،  و  روزآمد 
این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی 
دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود 

را در این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش

سخن ناشر
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مقدمه

در علم حقوق، روش تحقیق اصوالً به صورت کتابخانه ای انجام می گیرد و در این مسیر 
توجه  قابل  تعداد  لطف  به  و  نشر  و  توسعه صنعت چاپ  با  است.  کتاب  ابزار،  مهم ترین 
فارغ التحصیالن رشته حقوق در کشور ما، تعداد کتب انتشاریافته در این حوزه تقریباً غیر 
قابل احصاء شده است. از این رو، پرداختن به مسأله »کتاب شناسی« امری بس دشوار و در 
عین حال سودمند خواهد بود. فایده این کار از دو حیث قابل توجه است؛ اوالً پژوهشگران 
و نویسندگان از پیشینه و کتب منتشرشده در زمینه مطالعاتی خود اطالع می یابند و این 
امر مانع از تولید آثار تکراری و فاقد اندیشه ای نو خواهد شد. ثانیاً در این راه از منابع 
متعدد و نظرات متنوعی بهره مند خواهند شد که استفاده از آن ها می تواند موجب اعتالی 

تحقیق گردد.
در مجموعه پیش رو، آثار انتشاریافته در حوزه آیین دادرسی مدنی، ادلّه اثبات دعوی و 
اجرای احکام مدنی در سه بخش مجزا تقدیم پژوهشگران فعال در این حوزه می شود. 
آثاری  از  بیش  مدنی  دادرسی  زمینه  در  منتشرشده  کتب  تعداد  که  است  این  واقعیت 
است که در این مجموعه گردآوری شده است اما از باب عمل به قاعده المیسور الیسقط 
بالمعسور تا آنجا که ممکن بود و با فحص گسترده ای که صورت گرفت، تالش شده است 

تا مجموعه کاملی تقدیم خوانندگان محترم گردد.
در خصوص مجموعه حاضر نکاتی چند قابل بیان است:

آزمون های مختلف حقوقی  آیین دادرسی مدنی همواره در  اینکه درس  به  با توجه   -1
منبع طرح سؤال بوده است، لذا آثار متعددی در این خصوص با محوریت آزمونی وجود 
داشت که از ثبت آنها خودداری گردید. زیرا مجموعه حاضر با هدف تأمین منابع تحقیق 
و پژوهش برای دانشجویان و پژوهشگران حوزه آیین دادرسی مدنی تنظیم شده است و 
اصوالً آثار آزمونی در این خصوص کارایی ندارند. البته آن دسته از آثاری که حاوی نکات 

و شرح مواد قانون آیین دادرسی مدنی است، مورد توجه قرار گرفته است.
2- مشخصات ظاهری و محتوایی اثر، اهداف نویسنده و معرفی کتاب از زبان نویسنده 

بخش های اصلی معرفی هر کتاب را شکل می دهند.
یا پیشگفتار هر کتاب  از مقدمه  3- قسمت مربوط به معرفی کتاب و اهداف نویسنده، 



استخراج شده و جمالت آن عیناً جمالت نویسنده کتاب است.
4- ممکن است در معرفی یک کتاب، بخش مربوط به اهداف نویسنده یا معرفی کتاب از 
زبان نویسنده ذکر نشده باشد. این امر بدین خاطر است که نویسنده کتاب، در مقدمه آن، 

اهداف خود را بیان نکرده یا اساساً کتاب مزبور فاقد مقدمه بوده است.
5- در قسمت مربوط به مشخصات محتوای اثر، عناوین اصلی و فرعی هر کتاب ثبت شده 
است تا خوانندگان محترم از مطالب و موضوعاتی که نویسنده به آن ها پرداخته است نیز 
اطالع یابند. با این حال ممکن است در معرفی یک کتاب، این بخش وجود نداشته باشد؛ 

این مسأله ناشی از آن است که کتاب مزبور فاقد عنوان بندی بوده است.
تا  است  شده  آورده  نمایه  به صورت  نویسندگان  کلیه  نام  مجموعه،  این  انتهای  در   -6

دسترسی خوانندگان از این طریق نیز میّسر باشد.
این مجموعه  تا نظرات خود در خصوص  از خوانندگان محترم دعوت می کنم  پایان  در 
الکترونیکی  آدرس  به  را  نگردیده اند  ثبت  اثر  این  در  که  کتبی  مشخصات  همچنین  و 

seyedbox@gmail.com ارسال نمایند.

والّسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته  
میرسّید مهدی کاظمی       

              آبان 1396
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بخش اول: آیین دادرسی مدنی

1. آثار و اجرای حکم غیابی گواهی عدم امکان سازش 

نویسنده: فریبا شهابی )با دیباچه دکتر محمدجواد صفار(

مشخصات ظاهری اثر

قطعکتاب:وزیری9
تعدادجلد:۱9
تعدادصفحات:۱۴۴9
ناشر:جاودانه،جنگل9
نوبتچاپ:اول:۱۳8۹/دوم:۱۳۹۲9

محتوای اثر

موضوعکلی:آییندادرسیمدنی●
موضوعتخصصی:آییندادرسیدعاویخانوادگی●
تعدادوعناوینابواباصلی:اینکتابدارایدوبخشاصلیبودهوهربخشدارایدوفصلاست؛●

بخش اول: گواهی عدم امکان سازش و نقش داوری در صدور آن
فصل اول: توصیف و تبیین ابعاد مختلف گواهی عدم امکان سازش

فصل دوم: نقش داوری در صدور گواهی و شرایط صدور گواهی عدم امکان سازش
بخش دوم: کیفیت اجرای حکم غیابی گواهی عدم امکان سازش و بررسی حقوق زوجین

فصل اول: نحوه اجرا و عملی ساختن حکم غیابی گواهی عدم امکان سازش
فصل دوم: بررسی حقوق و روابط زوجین بر اثر صدور حکم غیابی گواهی عدم امکان سازش

اهداف نویسنده

»نواقص قانونی مشخص شده و با توجه به اموری که هنگام تدوین قوانین مربوطه عنایت به آنها 
ضروریست، بر لزوم وضع و تصویب مقررات جامع و مانع تاکید گردد.«



۱۳ بخش اول: آيين دادرسي مدني

معرفی کتاب از زبان نویسنده

»موضوع آثار و اجرای حکم غیابی گواهی عدم امکان سازش از مسائلی است که ضرورت دارد 
مورد بررسی دقیق علمی قرار گیرد و از بین نظریات مختلفی که در این زمینه ابراز شده نظریه ای 
مطابق با واقعیت های علمی و در مواردی هم که رویه مشخصی وجود ندارد، راهکارهای عملی 
این  قانونی  و خالءهای  کاستی ها  رهگذر  این  از  تا  گردد  ارائه  قواعد حقوقی  و  اصول  با  مطابق 

مقررات شناسایی گردد.«
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2. آشنایی با مراجع قضاوتی در ایران

نویسنده: نادر شکری

مشخصات ظاهری اثر

قطعکتاب:وزیری9
تعدادجلد:۱9
تعدادصفحات:۱۷۶9
ناشر:راهداران(انتشاراتسازمانشهرداریهاودهیاریهایکشور)9
نوبتچاپ:اول۱۳۹۱9

محتوای اثر

موضوعکلی:آییندادرسیمدنی●
موضوعتخصصی:مراجعقضایی●
تعدادوعناوینابواباصلی:اینکتابدارای۴فصلاست؛●

فصل اول: کلیات
فصل دوم: مراجع قضاوتی

فصل سوم: صالحیت مراجع قضایی
فصل چهارم: مأمورین قضایی و ضابطین دادگستری
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