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 به نام خدا

 پیشگفتار

 اسـت.  یدر مباحث حقوق یزاز موضوعات مهم و بحث برانگ ینمله به قصد فرار از دمعا
خطـور   یهر انسان یلهكه در مخ یسؤاالت حقوق ینتر و مبتالبه ترین یعاز شا یکیشک  بدون

نحو معـامالت   یناست كه ا ینمعامالت به قصد فرار از دموضوع  مباحث مرتبط با یابد، یم
ـ   یـادی ز های سؤال یستند وا مهجور نم یچندان هم در جامعه فعل  هـای  بـر مثـال   یكـه مبتن

 شود كه نیاز به پاسخ دارند. یمردم مطرح م ینخصوص ب یناست در ا یدهعد
هر كشور وابسته بـه اسـتحکام و ثبـات معـامالت آن كشـور       یآنجا كه رونق اقتصاد از

و  یسـت ن یاقتصادعوامل  وروابط  یشه،از ر یو جدا یانتزاع یملعا ،باشد و علم حقوق یم
كـه   یـادی ز یـن خود با معامالت به قصد فـرار از د  یتدر طول دوران فعال ینکهبا توجه به ا

معاملـه   یحقـوق طلبکـاران و طـرف هـا     ییعموجب برهم زدن اسـتحکام معـامالت و تضـ   
اقـدام   یـن معامله بـه قصـد فـرار از د    عنوان با ای مجموعه یهته یام برا شده برورو یده،گرد

 .نمودم
اسـتادان   ،اسـت كـه از حقوقـدانان   و نواقصـی   هـا  یكاسـت  یاً مجموعه موجود داراقطع
 موجـود  یـرادات ابـا گوشـزد نمـودن    محترم تقاضا دارم  یو وكال ،قضات ارجمند ،دانشگاه
 یبـرا  تـدوین اثـری كـاملتر،   در جهـت   یگـام  ،تا بـا رفـع نـواقص    را یاری نمایند نگارنده
 .1برداشته شودهای بعدی  پدر چاحوزه  یناو عالقمندان  ینمتخصص

دكتـر  ی، الماسـ  یدكتـر نجـادعل   یانآقا ؛از جمله ارجمند تاداناز اس دانم یبر خود الزم م
بهـره  آنان  های دیدگاهن اثر از یا ینو تدو یهدر تهكه  و دكتر نادر مردانی ییصفا ینحس یدس

ر و سـپا  خـود   مراتب تشک ینو همچن نموده یقدردان از خانواده و همسرم ام، فراوان برده
 دارم. یاعالم م یزانكش انتشارات م محترم و عوامل زحمت یرمدرا از 
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