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 بةثيَ بابةتةكاني ياتوو هةياضاي ضةملاندنى /كة نيوةى كوزضةكةية مفسداتي كؤزس
 طسنطي وثيَويطيت كؤزضةكة: 

بةبابةتيَلي طسنط وثيَويطت دادةنسيَت بةتايبةتى بؤ قوتابياني قؤناغي ضوازةم,  ضةملاندىبابةتي ياضايي 
ضةملاندى هة دادطاكاني عرياق ويةزميي  وزيَلازى  زيَطا فيَسي ضةنديو كةدةبيَتة زيَطا نيصاندةزياى  تاكو

 بنب وةكو: كوزدضتاى 
دادبيين كسدى هةداطاكاني شازضتاني عرياق  ياضايةكاني هةكاتيثيَصلةش كسدني بةهطة ضؤنيةتى و -

 .واكةاكي دوةزؤبةهطةكاى بةطويَسةى ناويةزيَمي كوزدضتاى وثيَصلةش كسدني 
 ضةملاندىزيَلازةكاني  و 1979ضاهي  107زِيَطاكاني ضةملاندى هةياضايي ضةملاندني عرياقي ذمازة  جؤزى و -

 ...يتدة يةن ودةزضة دوو هةعرياق ويةزميي كوزدضتاى.هةبةزدةم دادطاكاني شازضتاني دةزض
 

 طسيهطرتيو ئةو ثةيامانةى كة قوتابياى ثيَويطتة هة كؤزضةكة فيَسبنب:
فيَسبوونى شؤز شانيازى طسنم هةمةزِ بازدؤخي دادطاكاني شازضتاني هةعرياق ويةزيَمي كوزدضتاى  -1

هةبةزدةم دادطاكاى ض هة كاتي ثيَصلةش كسدني بةهطةكاني ضةملاندى و ييَصى يةزيةكة هةبةهطةكاى وضؤنيةتى 
 بةزشكسدنةوةى داوا ياى بةزيَوة ضوونى دانيصتهةكانى دادطا.

دةبو كة هةبةزدةم دادطاكاني  ضةملاندني دادوةزى: فيَسى يةموو زِيَلازة  ضةملاندنى دادوةزىزِيَلازة  -2
ويةزميي كوزضتاى ئةجنام دةدزيو و ضؤنيةتى ثيَصلةش كسدني بةهطةكاني ضةملاندى وبةزطسى  شازضتاني عرياق

 .و تانةداى هةبسيازى كؤتايي دادطا
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( كةهةكاتي خؤيهدى هةاليةى طسؤثي قوتابياى هةيؤهي دادطاي ثيَم دةييَهسيت افرتاضينةى )ودادطايي منو -3
ثيَصلةش ئةجنام دةدات وزاييَهاني هةضةز ضؤنيةتى  دوةزى ضةملاندنى داوقوتابي بةشيوةى كسدازى زِيَلازة 

دةكات ئةوةش دةبيَت داطاكاني شازضتاني هةعرياق ويةزميي كوزدضتاى  دادبيين هة   ضةملاندى ىكسدني بةهطة
زيَجصاندةزِيلي شؤز باش كة هةدواى تةواوكسدني خؤيَهدى كازى ثازيَصةزايةتى ئةجنام بدات ياخود وةكو 

 هةيةكيم هةدام دةشطاكاني حلومي كازوبازى ياضاي بةزيوةبةزيَت.ماظجةزوزيَم 
 

 ضةزضاوة طسنلةكاني كؤزضةكة
 ضةزضاوة بهةزةتيةكاى:

وزارة التعليه العالي والبخح العلني, جامعة بغداد/كلية  ,املوجس يف قاىوٌ االثباتد.ادو وٍيب اليداوي, -
 .1990بغداد,امللتبة الكاىوىية,  الكاىوٌ,

 ضوود بةخصةكاى:ضةزضاوة 
, جامعة جيَاٌ, الطبعة االوىل, اثراء لليشر والتوزيع, عناٌ, اصول االثبات,  د.عصنت عبداجمليد بلر -1

2012. 
 طوظارةكان: 

 طوظارى ثاريَزةر ,كةسةنديكاي ثاريَزةراني كوردستان دةرى دةكات. -1
 .طؤظارى تةرازوو , كة سةنديكايي ماظجةروةران  كوردستان دةريدةكات-2
   

 خصتةى وانةكاى

بابةتةكاني  بابةتةكاني تيؤةزى بةزواز يةفتة
 كسدازى

 تيَبيهةيةكاى

   ثيَصةكي 16/10/2014 1
   املباديء العامة يف االثبات  2
   حمل االثبات  3
   شروط الواقعة حمل االثبات  4
   اٍداف قاىوٌ االثبات واشصُ  5
   احرتاو شاحة الكضاء  6
   اجراءات االثبات   7
   االدلة اللتابية  8
   شروط صخة الصيدات   9
   حجية الصيد الرمسي   10
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   الصيدات العادية  11
   االوراق غري املوقعة  12
   اثبات صخة الصيدات  13
   اثار الطعً يف الصيدات  14
   تكديه الدفاتر والصيدات  15
   الشروط الكاىوىية للتكديه  16
   شروط صخة االقرار   17
   حجية االقرار   18
   االشتجواب  19
   احوال الشَادة اصال  20
   احوال الشَادة اشتجياء  21
   اجراءات الشَادة  22
   حجية الشَادة  23
   الكرائً الكاىوىية   24
   الكرائً الكضائية  25
   حجية االحلاو  26
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   اخلربة  31
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   ثسضيازةكانى منوونةيي

 ؟لو كيت قاضيا ما ٍي أجراءات املتبعة باالثبات الكضائي خارج العراقأ. /1س

 ماهً سلطة القاضً فً تقدٌر الدلٌل الناتج عن المعاٌنة ؟ -ب

 القانون فً حالة اذا رأت المحكمة أن الدعوى لٌس فً حاجة الى استجواب؟ما هو حكم -ج

 ما هً القواعد التً حددها القانون لتحدٌد الطرف الذي ٌتحمل عبء االثبات؟ .د

 

 :قٍم مع التعلٍل الحاالخ االتٍح.أ/ 2س

 تسري قانىن االثثاخ على جمٍع القضاٌا المذنٍح فقظ؟. 1

 ادلح اثثاخ قانىن الذولح التً تم فٍها التصرف القانىنً؟ٌجة على القاضً تطثٍق . 2

 عذد  فقظ طرق االثثاخ فً القانىن العراقً؟.ب

 ؟ السند العادي و شروط انشاء السند الرسمًماهً  .ج

 ما هً شروط التً ٌجب توافرها فً الٌمٌن المتممة؟-د

 

 ما هً حجٌة االحكام المدنٌة أمام المحاكم الجزائٌة؟-أ/ 4س

 عرف االقرار ثم بٌن صوره أو ما هً انواعه؟ .ب

 ماذا يكصد بالكرائً الكاىوىية وما اىواعَا وحجيتَا باالثبات الكضائي؟ -ج

 

 ؟وما ٌشمل علٌه قرار تعٌٌن الخبٌر من بٌانات  مارا نقصذ تالخثرج -أ/ 5س

 ما هو دور المحكمة فً تقدٌر االثبات بالشهادة؟-ب

 بٌَن حاالت االثبات بالقرائن القضائٌة اصالَ؟ -ج

 

 

 أمنياتي لكم بالنجاح 

  

 زيروان لطيف حاجي.م


