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 2012-2012) و االثباتى )قانوى املرافعات املدنية شاى دادبيهى  ظارشتانى و شةملانديا رط بووككؤ
 

 و شةملاندى ظارشتانى ياشاى دادبيهى  رطكؤناوى 
  م. زيرةفاى مامؤشتاى بةرثرط

 ياشاى شوراى ياشا فاكةلتى بةػ / 
 ئيميَن/  ت /   ثةيوةندى 

 www.soranu.com ليهكى كؤرط لة زانكؤ

 د. صدقى دمحمأمين عيسى ناوى ريَكخةر

 soranu.comsedqe.h@ئيميَل / 00504421201 ت / ثةيوةندى
بابةتى ياشاى دادبيهى و ظارشتانى بة بابةتيَكى طرنط و ثيَويصت دادةنريَت بة  : طرنطي وثيَويصتى  كؤرشة كة       

تايبةتى بؤ قوتابيانى قؤناغى ضوارةم، لةبةر ئةوةى وةكو رِيَهيعاندةريَكة بؤياى لةرِووى ضؤنيةتى نووشييهى داوا  
ةػ كردنى تانة ياشايةكاى ،وة يةروةيا رِيَكخصنت بؤ ريَكارةكانى دادطةرى دةكيات  و ضؤنيةتى دابيهى كردى و ثيَعك

لة بةردةم دادطاية يةمة جؤرةكاى وة يةروةيا رِيَكارةكانى دةركردنى حوكمية قةزاييةكاى ديارييدةكات و ييةروةيا     
 دةشةالتى دادطاكاى ديارى دةكات وة ضةنديو ريَكارى تر..............   

 
      

  طرتيو ئةو ثةيامانةى كة قوتابياى ثيَويصتة لة كؤرشةكة فيَربنب :طريه
رِيَكخصتهى دادوةرى: ضؤنيةتى رِيَكخصتهى دم و دةزطا دادوةريةكاى ثؤلني كردنى دادطاكياى و ئيةو بهامانيةى     -1

 ثةيوةندى بة خسمةتى دادوةرةكاى يةية....

 ووى ضؤنيةتى و ئةرك و ظويَهدا...ثصجؤرى دادوةرى: ضؤنيةتى دابةػ كردنى ثصجؤرى دادطاكاى لة رِ -2

رِيَكارة دادوةريةكاى: ياشاى دادبيهى ظارشتانى ،رِيَكارة ياشيايةكاااى بيؤ رووى دةكاتيةوة بةطعيتى و بية       -3
 تايبةتى ضؤنيةتى بةرز كردنةوةى دادوا تا كؤتايى...............  

 
 شةرضاوةطرنكةكانى ئةو كؤرشة

 
 شةرضاوةبهةرةتيةكاى

 .1793طاب ، الوجيس يف شرح قانون املرافعات املدنية ، بغداد، ضياء شيت خ-1

 

د.ادم وهيب الهداوي ، املرافعات املدنية ، وزارة التعليم العالي و البحح العلمي / جامعة بغداد/  -2
 .1711،بغداد، 

 .1713د. ادم وهيب الهداوي ، شرح قانون األثبات ، الطبعة األوىل ، بغداد ،  -3
 وود بةخغشةرضاوةى ش
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 1797د. شعدون القصطيين ، شرح احكام قانون املرافعات، بغداد،  -1

 

د. عباس زبون العبودي ، شرح احكام قانون األثبات املدني ، دار  - 2
 2002الجقافة للهصر ، عمان ، 

 

 
 طوؤظار و ريظيوو )ئيهتةرنيت(

www.phildwlphia.edu 

www.uob.edu 

 ارى تةرازوو كة يةكَيتى مافجةروةرانى كوردستان دةرى دةكاتطؤظ

 بابةتةكان : 
 -ئةو بابةتانةى كة لةو وانةيةدابة شَيوةى ساآلنة  دةخوَيدرَيت بريتني لة:

 التعريف بكاىوٌ املرافعات -1

 اٍداف و اشض قاىوٌ املرافعات -2

  األشاشية لكاىوٌ املرافعات املرتلسات -3

 ضناىات صحة التكاضي -4

 املرافعة  -5

 الرفوع  -6

 اجراءات اقامة الدعوى  -7
 العرض و األديداع -8
 اختصاص احملاكه -9

 التبليػات الكطائية-11
 الدعوى احلادثة-11     

 احلاالت الطارئة-12
 التحليه-13
 قرارات املؤقتة-14
 الطعً يف األحلاو-15
 طائيالتعريف باألثبات الك -16
 اشض و اٍداف قاىوٌ األثبات -17
 اجراءات األثبات -18

http://www.phildwlphia.edu/
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 ادلة األثبات -19
 

 حتسني محد مسايل ناوى مامؤستا
    tahsin.h@soranu.com /ئيميَل 62564626320 ثةيوةندى

ئامانج لةم بابةتة ناشيهى رِيَكارةكانى دادبيهى ظارشتانى و شةملاندنة و يةروةيا رووى ئامانج لةو بابةتة :        
كردنةوةى بةلَطةكاى و ييَهانةوةى ضةنديو كيَض و بابةتةكانى دوا وةكو اوونة بؤ قوتابياى و يةروةيا ناشاندنى 

لَطةكانى شةملاندى لةكاتى طوجناوى خؤيدا لة داواكاندا وة جؤرةكانى طوفتارةكاى و وةيةروةيا بةكارييَهانى بة
 ضؤنيةتى دةركردنى حوكمة قةزايةكاى و ضؤنيةتى تانة ليَداى لةم حوكمانة ......... 

 

 

 

ناساندنى  ياساى دادبيهى و ياساى سةملاندن و ثَيهاسةكردنى ناوةرِؤكى زانصتى بابةتةكة :
ِرَيكارةكانيان و ضؤنيةتى نووسيهى داواكان ضؤنيةتى طوفتاركردن لةبةردةم دادطاكان و 

    ........وروذاندنى بةَلطة ياسايةكان و ناسيهى ِرَيطاكانى تانة لَيدان لة حوكمة قةزايةكان

 

 شةرضاوةكانى ئةو بابةتة :
ه العالي و البحث العلني ، د.ادو وٍيب اليداوي، املرافعات املدىية وزارة التعلي -1

 .1988بػداد ، 

 .1983، بػداد، 1د.ادو وٍيب اليداوي ، شرح قاىوٌ الألثبات ،ط -2

 .1979د. شعدوٌ الكشطيين، شرح احلاو قاىوٌ املرافعات، بػداد ، -3
  

 خعتةى وانةكاى

 
 

 ناوى مامؤشتا يةفتةكاى ناونيعانى بابةت ذ
 سمايل تحسين حمد  التعريف بكاىوٌ املرافعات  -1

 ـــــــــــــ  اشض و اٍداف قاىوٌ املرافعات -2

   املرتلسات األشاشية لكاىوٌ املرافعات -3

 ـــــــــــــ           ضناىات صحة التكاضي -4

 ــــــــــــ           عدو صالحية الكاضي للكطاء -5

   الشلوى مً الكطاة -6

   عالىية املرافعة -7

   ىكل الدعوى -8
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   املعوىة الكطائية -9

   التكصينات الكطائية -11

   اختصاص احملاكه -11

   الدعوى الكطائية   -12

   شروط الدعوى -13

   اجراءات اقامة الدعوى -14

   طبيعة األجراء الكطائي -15

   كيفية تكديه عريطة الدعوى اىل احمللنة -16

   التبليػات الكطائية -17

   بليؼ و حمتوياتَاورقة الت -18

   اجراءات التبليؼ -19

حطور اخلصوو و غيابَنصناع الدعوى و ىظاو  -21
 اجللصة

  

   الدفوع  -21

   الدعوى احلادثة -22

   األحوال الطارئة على الدعوى -23

   الدفوع الشللية و املوضوعية -24

   الدفع بعدو قبول الدعوى -25

   تعريف الدعوى احلادثة -26

     اىواع الدعوى احلادثة -27

.28- 
 

  شروط قبول الدعوى احلادثة

 

 

   طرق الطعً يف األحلاو الكطائية -29
   التعريف بكاىوٌ األثبات -31

   اشض و اٍداف قاىوٌ األثبات -31

   ادلة األثبات -32

 

 
 

 
 

 ثرسيارةكانى منوونةيى
  :/ اجب عن سؤالين مما يأتي1س
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 احلكم و الكرار.الفرم بني  -1
 الفرم بني طرم الطعو العادية و طرم الطعو غري العادية. -2

  :/ قيم مع تعليل الحاالت مما يأتي2س

هيض طوفتارَيك ثَيش كةش بكرَيت لةبةر دةم  ناكرَيتالجيوز اثارة اية دفع امام حمكمة التمييس.)  -1
 دادطاى ثَيداضوونةوة (

) ناكرَيت تانة بطريَيت لة بِريارى  ر صادر مو حمكمة التمييسالجيوز الطعو مو قبن شخص يف قرا -2
 دادطاى ثَيداضوونةوة(

.) ناكرَيت تانة بطرييت الجيوز الطعو مو قبن شخص مل يكو طرفا يف حكم صادر مو حمكمة البداءة -3
 لةاليةن كةسَيك كة اليةن نةبوو لة حوكنَيك لة دادطاى بةرايى دةرضوو بَيت (.

( ايام تبطن الدعوى حبكم 10ر مدة ترك الدعوى يف الدعوى األشتئهافية البالغة )يف حالة مرو -4
(  01 .) لةكاتى تَيجةِر بوونى ماوةى بةجَى هَيشتهى داوا بؤ بةدواداضوون لة داواى ئيستئهافى كة )الكانوى

 ِرؤذة داواكة ثووضةَل دةبَيتةوة بة حوكنى ياسا(
 ناكرَيت ماوةى تانة لَيدان ِرابطريَيت بة هيض شَيوةيةك (ال ميكو توقف مدة الطعو اطالقاً.)  -5

************************************************** 
 ياساى سةملاندن

  : / اجب عن سؤالين مما يأتي1س

 بدوَى لة سةر طرنطى سةملاندنى دادوةرى (تكمم عو ايمية األثبات الكضائي ) -1
 و اليمني عمى مو انكر ( ماذا يعين )البيهة عمى مو ادعى -2

  :/ قيم مع تعليل الحاالت مما يأتي 2س

دادوةر دةبَيت  .)جيب عمى الكاضي تطبيل ادلة اثبات قانوى الدولة اليت مت فيًا التصرف الكانوني -1
 ياساى سةملاندنى ئةو دةوَلةتة جَى بة جَى بكات كة هةَلس و كةوتة ياسايةكةى تَيدا ِروويداوة(

) مةرجة كة تؤماركردن لصهد العادي التصجين و الكتابة و التوقيع لكي يعتد بٌ قانوناً. يشرتط يف ا -2
 ى وةربطريَيت لة ِرووى ياساوة( بَيت لة سةندَيكى ئاسايى تاكة ثَىو نووسني و واذوو هة

 تةنوا لة سةر كَيشة ياساى سةملاندنتصري قانوى األثبات عمى مجيع الكضايا املدنية فكط. ) -3
 تانيةكان ثةيِرةو دةكرَيت(شارسا

)ئةركى سةملاندن دةطوازرَيتةوة لة نَيوان داواكار و عبء األثبات يهتكن بني املدعي و املدعى عميٌ   -4
   داوالَيكراو(

 (دةكرى سةندى ِرمسى بة سةندى ئاساى دبهرَيتجيوز اعتبار الصهدات الرمسية شهداً عاديا.)  -5
 


